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Prefaþa editorului
l  m

Sfântul Nectarie, marele fãcãtor de minuni din Eghina,
ºi-a arãtat în nenumãrate rânduri iubirea faþã de creºtinii din
toate colþurile lumii. În România a fãcut sute de minuni, unele
mãrturii fiind deja tipãrite, altele fiind în curs de tipãrire, iar
mare parte nu se ºtie dacã vor fi sau nu aºternute în scris de
cãtre cei care le-au trãit sau de cãtre cei care le-au fost martori
(deºi poate cã, dupã citirea ecourilor pe care le-a avut prima
ediþie a cãrþii Sfântul Nectarie – Minuni în România, sau dupã
citirea volumului de faþã sau a altor cãrþi despre Sfântul Nectarie
vor cãpãta ºi alþii curajul de a scrie...).

În categoria minunilor tipãrite deja existã una care aratã în
mod special legãtura dintre Sfântul Nectarie ºi sfinþii noi muce-
nici din þara noastrã. În volumul Mãrturisitorii din închisorile
comuniste. Minuni. Mãrturii. Repere (apãrut la editurile Areopag
ºi Meditaþii, Bucureºti, 2011), pãrintele profesor Mihai Valicã
din Vatra Dornei mãrturiseºte:

„Un alt caz al ajutorului moaºtelor sfinþilor închisorilor,
pentru cei bolnavi ºi aflaþi în suferinþã, este experienþa personalã
pe care am trãit-o alãturi de un tânãr pe nume Paul Andrei
Ruscan, din Dorna Candrenilor, care a avut un grav accident de
circulaþie, cu multiple fracturi, paralizie totalã, lovituri la cap,
la trunchiul cerebral în patru locuri ºi care a fost în comã câteva
sãptãmâni.

Toþi medicii, dar absolut toþi, îi sfãtuiau pãrinþii sã nu mai
piardã banii ºi nici vremea, deoarece, din punct de vedere clinic,
niciun medic nu-l poate opera ºi nu are nicio ºansã. Însã tânãrul
a avut ºansa sã aibã pãrinþii ºi bunica foarte credincioºi, care
sperau ºi credeau cã Paul se va face bine prin puterea lui
Dumnezeu ºi a Sfintelor Taine ale Bisericii. L-au adus acasã în
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comã, doar cu speranþa ºi credinþa în Doctorul Iisus Hristos.
I-au fãcut ºapte Sfinte Masluri, dupã care a deschis ochii ºi a
început uºor sã miºte câteva degete de la mâna dreaptã ºi am
putut comunica cu el prin semne. Nu putea deschide gura decât
foarte puþin. Era hrãnit prin perfuzii.

Acum am sfãtuit familia sã înceapã un program de recupe-
rare la Constanþa, Târgu Mureº etc. ºi sã-l împãrtãºeascã de cel
puþin 9 ori, în 9 sãptãmâni. Din sãptãmâna a treia a începerii
acestei terapii duhovniceºti pentru Paul, am adus moaºtele
sfinþilor închisorilor, abia primite, cu mine. Dupã a ºaptea sãptã-
mânã de împãrtãºanie – ºase luni dupã accident – ºi atingere
cu sfintele moaºte, Paul a rostit primele cuvinte ºi a început sã
se miºte, sã pedaleze la o bicicletã medicalã, sã-ºi facã semnul
Sfintei Cruci, sã râdã ºi chiar sã facã glume. L-a iertat pe cel care
l-a accidentat ºi acum urmeazã tratamentul de recuperare pro-
pus de medici, iar aceºtia considerã cã doar puterea lui Dumnezeu
l-a menþinut în viaþã ºi-i va da puterea sã fie vindecat total.

Mi-am pus o întrebare, mai puþin fireascã, din punct de
vedere teologic, dupã momentul când Paul a început sã vor-
beascã, încercând parcã sã cuantific proporþional cât au contri-
buit la aceastã vindecare Sfintele Taine ºi cât au ajutat moaºtele
sfinþilor închisorilor? În sâmbãta din sãptãmâna a opta, din peri-
oada tratamentului duhovnicesc, am adus iar sfintele moaºte
ºi atunci mi-a spus Paul: «Noaptea trecutã l-am visat pe  Sfântul
Nectarie, cu acest obiect în mânã» – Paul arãtând spre moaºte
ºi atingându-le. Vorbea încã cu dificultate, dar foarte bucuros,
cu o privire luminoasã, cu multã pace ºi cãldurã în suflet  ºi cu
multã speranþã cã aceste moaºte îl ajutã mult.”

În aceeaºi carte, dupã cuvântul pãrintelui Mihai Valicã aflãm
chiar mãrturia acelui tânãr, urmatã de cea a mamei sale. O vom
reproduce aici doar pe cea a tânãrului (iar cititorilor interesaþi
de alte detalii le recomandãm sã citeascã integral textul în
volumul respectiv, în varianta tipãritã sau online, gratuit, pe
site-ul www.sfintii-inchisorilor.ro):



l m7l m

„Mã numesc Paul Andrei ºi am nouãsprezece ani. În încer-
cãrile prin care am trecut dupã accident am simþit cã cineva a
fost cu mine permanent din punct de vedere spiritual. L-am
visat pe Sfântul Nectarie intrând în camera mea, cu ceva într-o
mânã, cu lucruri sfinte, ºi mi-a spus cã este Sfântul Nectarie ºi
a venit sã mã ajute. Când m-am apropiat de sfintele moaºte de
la Aiud, care au fost aduse de pãrintele Valicã, a treia oarã am
putut vorbi ºi zâmbi. Am fost fericit cã m-au ajutat, ºi le-am
sãrutat cu multã încredere. Îmi doresc foarte mult sã pot merge
ºi sã îmi pot folosi mâna stângã. Simt cã sfinþii mã ajutã în
continuare. Mã simt protejat permanent – nu îmi pierd curajul
niciodatã, pentru cã sfinþii mã ajutã. Simt permanent aceasta...”

Sfântul Nectarie i s-a arãtat lui Paul, þinând în mâini o raclã
cu sfinte moaºte ale pãtimitorilor de la Aiud. Prin aceasta, a
arãtat cã ºi el recunoaºte în mod direct sfinþenia acestora (deºi
în þara noastrã existã unii care se îndoiesc de ea). Þinând racla
în mâini, ne-a arãtat cã sfinþii sunt împreunã-lucrãtori pentru
mântuirea noastrã, indiferent de neamul din care fac parte. Da,
Sfântul Nectarie, care s-a arãtat de mai multe ori împreunã cu
Sfântul Ioan Rusul ºi a fãcut diferite minuni, s-a arãtat ºi alãturi
de moaºtele noilor mucenici.

Este foarte important cã, arãtându-i-se în vis, Sfântul
Nectarie i-a spus lui Paul, care fusese în faþa morþii, cã a venit
sã îl ajute. ªi l-a ajutat. Chiar dacã recuperarea nu a fost pânã
acum totalã, chiar dacã procesul de recuperare continuã, este
important faptul cã sfântul l-a ajutat sã depãºeascã încercarea
respectivã.

Un scurt îndemn pentru toþi cei care vor citi cartea Sfântul
Nectarie – Vindecãri minunate, sau alte cãrþi similare. Nu citiþi
minunile sfinþilor doar ca pe niºte texte plãcute, odihnitoare, ci
hrãniþi-vã sufletele cu ele. Sfântul Ioan Gurã de Aur recomanda
creºtinilor sã se roage înaintea citirii fiecãrei cãrþi duhovniceºti.
Pe mãsura efortului în rugãciune va veni ºi rãsplata...
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Cãrþile cu minunile sfinþilor au schimbat de-a lungul timpu-
lui o mulþime mare de vieþi. Aveþi acum ºansa de a înþelege –
dacã nu aþi înþeles pânã acum – cât de mare este puterea sfinþilor
ºi cât de mult vor ei sã vã schimbe vieþile. Da, Sfântul Nectarie
vrea sã vã ajute, sã vã schimbe vieþile. Fie cã sunteþi sãnãtoºi
sau bolnavi, fie cã sunteþi sãraci sau bogaþi, fie cã sunteþi tineri
sau bãtrâni, Sfântul Nectarie vrea sã fie prietenul vostru. Dacã
îl veþi ruga sã vã ajute, o va face. ªi, mergând prin viaþã ocrotiþi
de el, greutãþile prin care veþi trece vor fi mai uºoare, iar neca-
zurile nu vã vor mai doborî.

ªi nu trebuie înþeles Sfântul Nectarie ca un fel de panaceu
general, care pune în umbrã celelalte metode de tratament duhov-
nicesc. El vrea sã fim aproape nu doar de el, ci de cât mai mulþi
sfinþi ºi sfinte, pe care sã îi rugãm sã ne povãþuiascã zi de zi.

Mesajul acestei cãrþi este cã Sfântul Nectarie vrea sã vã
ajute sã mergeþi spre rai, nu doar sã aveþi pe lumea aceasta
sãnãtate sau alte avantaje materiale. Vrea sã vã fie, cu adevãrat,
o cãlãuzã spre rai. ªi, cãutând Împãrãþia Cerurilor, veþi avea
parte ºi de toate celelalte, care se vor adãuga vouã, din iubirea
lui Dumnezeu, pentru rugãciunile Maicii Domnului, ale Sfân-
tului Nectarie ºi ale tuturor sfinþilor...
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În loc de introducere:
l  m

Despre un cuvânt al Sfântului Nectarie
privitor la sãnãtate ºi boalã

Ce este mai de preþ: sãnãtatea sau boala?
Un om obiºnuit nu îºi pune o astfel de întrebare. Nici nu îi

trece prin cap cã boala poate fi de preferat sãnãtãþii. ªi totuºi…
Sfântul Tihon de Zadonsk scria:
„Boala, deºi îþi chinuieºte sufletul, totuºi îþi mântuieºte

duhul.”
„Sãnãtatea trupului îi deschide omului uºa spre multe ca-

pricii ºi pãcate, iar neputinþa trupului o închide.”
„În vremea bolii noi simþim cã viaþa omeneascã este aseme-

nea unei flori care se usucã aproape imediat dupã ce îºi desface
petalele ºi asemenea unui nor care se risipeºte ºi nu lasã nicio
urmã; cã zilele noastre dispar ca umbra, cã trupul nostru se
usucã asemenea florilor câmpului; cã viaþa omului celui mai
tare este numai o suflare; cã, cu orice respiraþie, ea se scurteazã
ºi cã bãtãile pulsului sãu, asemenea bãtãilor unui pendul, îl
apropie de ceasul din urmã, care aproape întotdeauna bate
într-un astfel de moment când el crede cã pânã la acel ceas mai
e încã mult. O, boalã amarã, dar leac sãnãtos! Aºa cum sarea
împiedicã putrezirea cãrnii ºi a peºtelui ºi nu îngãduie sã se
zãmisleascã într-însele viermii, tot aºa orice boalã fereºte duhul
nostru de putrezirea ºi descompunerea duhovniceascã ºi nu
îngãduie patimilor, ca unor viermi sufleteºti, sã se zãmisleascã
în noi.”

S-ar putea gãsi ºi alte cuvinte ale Sfinþilor Pãrinþi în care
boala este arãtatã ca fiind de preferat sãnãtãþii. Ce sã înþelegem,
deci, cã ar fi bine ca toþi oamenii sã se îmbolnãveascã pentru a
avea sufletele mai curate?
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(„Asta e Ortodoxia, apologia bolii, credinþa oamenilor defecþi,
propaganda suferinþei? Dacã e aºa, mai bine rãmân cu credinþa
din sufletul meu, care e mult mai frumoasã…”, ar putea spune
un necredincios. Da, poate cã celor care stau departe de Bisericã
nu are rost sã li se þinã cateheze dure, pentru cã le-ar fi foarte
greu sã le înþeleagã cum trebuie. De obicei, auzind astfel de
citate, necredincioºii se întãresc în necredinþa lor…)

 „Din moment ce boala e de preferat sãnãtãþii, de ce în rugã-
ciunile Bisericii nu se cere boalã pentru credincioºi, de ce se
cere ºi sãnãtate trupeascã, nu numai sufleteascã? De ce existã
slujba Sfântului Maslu, pentru tãmãduirea celor bolnavi, ºi nu
existã ºi o slujbã de îmbolnãvire a celor sãnãtoºi?”

În loc sã rãspund la astfel de întrebãri, voi reproduce un
fragment dintr-o scrisoare a Sfântului Nectarie din Eghina, marele
fãcãtor de minuni, adresatã uneia dintre ucenicele sale:

„Boala ta m-a întristat. Ai rãcit din pricina umezelii chiliei
tale... Deoarece era cu putinþã sã o repari cu puþine cheltuieli,
pentru ce nu mi-ai scris? Aº fi trimis bani... Nu mai îngheþa,
nu-þi primejdui viaþa. Boala nu îngãduie celor care nu sunt desã-
vârºiþi sã sporeascã. Ai nevoie de sãnãtate pentru lucrarea
duhovniceascã. Sã ºtiþi cã dacã cei care nu sunt desãvârºiþi ºi se
pogoarã în arenã sã lupte nu au sãnãtate, vor fi biruiþi din lipsã
de putere, cãci le va lipsi puterea moralã care îi întãreºte pe cei
desãvârºiþi. Pentru cei care nu sunt desãvârºiþi, sãnãtatea este
carul care îl poartã pe atlet pânã la sfârºitul luptei. De aceea îþi
recomand sã ai discernãmânt ºi mãsurã în toate ºi te sfãtuiesc
sã eviþi excesele. Nevoinþele merg împreunã cu mãsura virtuþii.
Cel care nu are virtuþi morale înalte ºi vrea sã se întreacã cu cei
desãvârºiþi, sã ducã o viaþã asprã, acela aleargã spre primejdia
pãrerii de sine ºi a cãderii”.

Ce spune Sfântul Nectarie? „Pentru cei care nu sunt desãvâr-
ºiþi, sãnãtatea este carul care îl poartã pe atlet pânã la sfârºitul
luptei.”

În faþa unor poziþii atât de diferite, unii oameni fac afirmaþii
gen: „Iatã cum se contrazic între ei sfinþii… Adevãrul este
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întotdeauna la mijloc, chiar ºi sfinþii au greºit…” O astfel de
constatare este blasfemiatoare. Cei care abia aºteaptã sã vâneze
greºeli în învãþãturile sfinþilor pentru a-ºi putea justifica poziþia
lor rãtãcitã nu pot ajunge decât cu foarte mare greutate la
cunoaºterea adevãrului.

„Dar nu e evident cã se contrazic? Sfântul Tihon învaþã
una, iar Sfântul Nectarie învaþã alta…”

Sunt situaþii, extrem de rare, în care poziþia unui sfânt faþã
de o anumitã problemã este diferitã de poziþia unui alt sfânt.
Cine are dreptate? De obicei oamenii se simt provocaþi sã se
poarte ca niºte arbitri ºi sã judece dupã minþile lor de partea
cui este dreptatea. Cautã argumente, citesc, se roagã cu inima
înfierbântatã ºi, în cele din urmã, dau verdictul…

Numai cã, de foarte multe ori, verdictul pe care îl dau este
întâmplãtor. Nu suntem noi la mãsura la care sã decidem unde
este adevãrul. Tot ce putem face este sã cãutãm care a fost poziþia
Bisericii privitoare la problema respectivã. Biserica, fiind Trupul
lui Hristos, nu poate propovãdui învãþãturi greºite. (Este
adevãrat ºi faptul cã existã unii oameni rãtãciþi ºi chiar unii
eretici care încearcã sã îºi justifice nãscocirile ºi greºelile fãcând
apel la predania Bisericii; ºi nu sunt numai excepþii – marii
eretici ai primelor veacuri încercau sã se prezinte ca fiind
mãrturisitori ai acestei predanii… Nu este locul aici sã vorbim
însã despre astfel de probleme.)

Dacã ar fi existat o contradicþie realã între învãþãtura Sfântu-
lui Tihon ºi cea a Sfântului Nectarie nu aº fi cutezat sã scriu
despre tema de faþã. Voi încerca sã prezint pe scurt fiecare dintre
cele douã poziþii, ºi apoi vom vedea în ce mãsurã ele se comple-
teazã sau se contrazic.

Sã începem cu scrisoarea Sfântului Nectarie. Cui i se adre-
seazã ea? Unei sore de mãnãstire care se îmbolnãvise. De ce?
Din pricina neglijenþei sale: având chilia umedã, a preferat sã
vieþuiascã în ea în loc sã o repare. ªi astfel s-a îmbolnãvit. Sfântul
nu o laudã pentru nevoinþa sa, ci îi atrage atenþia cã „dacã cei
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care nu sunt desãvârºiþi ºi se pogoarã în arenã sã lupte nu au
sãnãtate, vor fi biruiþi din lipsã de putere, cãci le va lipsi puterea
moralã care îi întãreºte pe cei desãvârºiþi”.

Altfel spus, cei care sunt la începutul rãzboiului duhovnicesc
nu trebuie sã se arunce în lupte mai presus de puterea lor. Dacã
nu au grijã de sãnãtatea lor, sub pretext cã pot rãbda suferinþa
bolii, se aflã în înºelare. Este adevãrat faptul cã unii dintre marii
sfinþi ai Bisericii au trãit în niºte condiþii care le puneau în pericol
sãnãtatea, numai cã nu oricine le poate urma nevoinþa. Sfinþii
Pãrinþi au scris destul despre pãcatul râvnei fãrã de mãsurã,
pãcat în care cad începãtorii care se strãduiesc sã ajungã la
sfinþenie într-un timp cât mai scurt ºi trecând cu vederea pove-
þele duhovniceºti ale înaintaºilor.

Greºeºte cu ceva Sfântul Nectarie? Nu. Ci pur ºi simplu
aplicã învãþãtura despre dreapta socotealã la problema bolii.
Fiind creºtini, trebuie sã ne luptãm pentru a ne omorî patimile,
nu trupul. Credinþa creºtinã nu neagã trupul, care este templu
al Duhului Sfânt. Cine îºi omoarã trupul distrugându-ºi sãnãta-
tea în loc sã îºi omoare patimile, sau crezând cã îºi omoarã
patimile, pãcãtuieºte: oare dacã i-ar fi fost de folos sã fie bolnav,
crezi cã Dumnezeu ar fi ºovãit sã îi trimitã aceastã cruce?

Nu, Dumnezeu vrea mai mult decât noi mântuirea noastrã,
ºi ºtie mai bine ce cruce ne este de folos sã ducem la un moment
dat. Nu cred cã este nevoie de mai multe cuvinte: neglijarea
sãnãtãþii este o formã de sinucidere lentã. Cei care cautã boala
în loc sã caute sã sporeascã în virtute se aruncã într-o luptã
pentru care nu sunt pregãtiþi.

Privitor la cealaltã poziþie, pe care o gãsim rezumatã în
cuvintele Sfântului Isaac Sirul – „Dumnezeu trimite bolile pentru
sãnãtatea sufletului”, trebuie precizate câteva idei mai impor-
tante. În primul rând, bolile care vindecã sufletul sunt trimise
de Dumnezeu, nu ºi le provoacã omul singur. Boala poate fi
aceeaºi, dar puterea de a o rãbda diferã: omul care ºi-a pricinuit
boala se aseamãnã celui care vrea sã urce un munte înalt fãrã
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sã fie pregãtit, pe când omul care rabdã boala trimisã de
Dumnezeu se aseamãnã celui care s-a antrenat vreme înde-
lungatã.

De ce ºi cum este sufletul vindecat de boalã?
Fãrã a încerca sã despic firul în patru, fãrã a încerca sã

pãtrund în taina bolii, voi face câteva observaþii generale. Omul
bolnav (ca aproape orice om care are necazuri) trebuie sã
accepte o realitate pe care nu ºi-a dorit-o: nu este în mãsurã sã
se foloseascã de trupul sãu aºa cum ºi-ar dori. Cuþitul suferinþei
îl smereºte.

„Cum lucreazã boala asupra sufletului?”
Pãcãtoºilor le este de folos boala, ca sã înþeleagã cã nu sunt

stãpânii propriei lor vieþi. Dumnezeu le-a dat viaþã, Dumnezeu
i-a adus la viaþã pentru a-i face pãrtaºi bucuriei Împãrãþiei
Cerurilor. Dacã ei nu vor sã trãiascã decât pentru trup, boala le
aduce aminte cã trupul nu este nemuritor. Pãcãtoºilor, ca ºi
necredincioºilor, boala li se pare groaznicã. Este factorul care îi
scoate din priza la care se alimenteazã cu patimi ºi cu pofte.
Evident, bolnavii nu ajung la nepãtimire instantaneu, bolnavii
au patimile lor, dar boala îi poate împiedica sã îºi satisfacã
poftele pe care ºi le-ar fi satisfãcut dacã ar fi fost sãnãtoºi. Boala
îi îndeamnã sã ia aminte la suflet, sã se gândeascã la viaþa veºnicã.

„Da, pãcãtoºilor le este de folos boala, dar nu ar fi fost mai
bine ca cei sporiþi în credinþã sã fie în permanenþã sãnãtoºi?”

O primã observaþie: mulþi dintre marii pãrinþi cu viaþã
sfântã, care au vindecat bolile altora, au rãbdat vreme îndelun-
gatã boli foarte dureroase.

În cartea Ne vorbeºte pãrintele Porfirie, acest cuvios, poate
cel mai mare ieromonah fãcãtor de minuni din secolul trecut,
mãrturisea: „Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a dat multe boli.
De multe ori Îi spun: «Hristoase al meu, iubirea Ta nu are hotar!»
E o minune cum de mai trãiesc. Printre alte boli ale mele, am ºi
cancer la hipofizã. S-a fãcut acolo o tumoare care creºte ºi apasã
pe nervul optic. De asta nu mai vãd acum. Mã doare înfricoºãtor.
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Mã rog, însã, ridicând crucea lui Hristos cu rãbdare. Vedeþi inima
mea cum este? S-a mãrit, nu mai este cum era. Este tot din
pricina cancerului de la cap. ªi, cu cât merg, o sã se înrãutã-
þeascã. Se va mai mãri, o sã-mi fie greu sã vorbesc. Mã doare
mult, sufãr, dar este foarte frumoasã boala mea. O simt ca iubire
a lui Hristos. Mã strãpung la inimã ºi Îi mulþumesc lui Dum-
nezeu. Este pentru pãcatele mele. Sunt pãcãtos ºi Dumnezeu
Se strãduieºte sã mã curãþeascã.” (Pãrintele Porfirie „a suferit
de urmãtoarele boli: infarct miocardic, insuficienþã renalã
cronicã, ulcer cu niºã «cu repetate gastroragii», cataractã, herpes
zosterial pe faþã, dermatitã stafilococicã pe mânã, hernie inghi-
nalã «cu dese strangulãri», guºã endemicã cronicã, adenom la
hipofizã”).

Dacã Dumnezeu a ºtiut cã pânã ºi marilor pãrinþi le-a fost
mai de folos sã rabde, în vreme ce noi am fi considerat cã le era
mai de folos sã facã alte nevoinþe, înseamnã cã trebuie sã ne
revizuim modul de înþelegere a bolii.

Sfinþii Pãrinþi ne-au atras atenþia asupra faptului cã în orice
nevoinþã se poate amesteca mândria. Unul dintre pãrinþii pustiei,
dupã ce întrerupsese un post exagerat de aspru, a vãzut cum
dracul pleca de la el. Adicã tocmai întreruperea acelei nevoinþe
lipsite de dreaptã socotealã i-a fost de folos, ºi nu postirea aceea.
Alþi pãrinþi au cãzut în mândrie tocmai pentru faptul cã se rugau
vreme îndelungatã ºi socoteau cã sunt mai presus decât ceilalþi.

Mândria, patima cea mai grozavã care îl separã pe om de
Dumnezeu, este o patimã foarte finã. Întreaga predanie ortodoxã
ne aratã cã cel mai bun leac împotriva mândriei este tãierea
voii. În scrierile filocalice se pune accent pe ascultarea faþã de
povãþuitorul duhovnicesc, ascultare care este numitã muceni-
ceascã tocmai pentru cã luptãtorul renunþã la voia sa pentru a
face voia lui Dumnezeu, Care îi vorbeºte prin povãþuitor.

Dar mucenicie este numitã ºi boala, pentru cã este tot o formã
de tãiere a voii. Pentru cei care vor sã ducã lupta cea bunã, boala
este un examen: dacã rabdã durerile, ºtiind cã aceste dureri le
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aduc sãnãtate sufleteascã, atunci rãbdarea este o dovadã a
smereniei. Dacã însã bolnavii cârtesc, dacã se supãrã cã Dumnezeu
nu i-a lãsat sã-ºi exerseze nevoinþele, atunci prin aceasta aratã
cã la baza rãzboiului lor nu stã dorinþa de a trãi dupã voia lui
Dumnezeu, ci stã dorinþa de mãrire, dorinþa de satisfacere a
orgoliului, care se ascunde sub o mascã duhovniceascã. Narci-
sismul de care suferã oamenii pãrut duhovniceºti nu este cu
nimic mai bun decât narcisismul celor care cad în patimi
trupeºti. ªi unii, ºi ceilalþi pun voia proprie deasupra voii dumne-
zeieºti.

Boala este o cruce grea. Câtã vreme omul duce cu rãbdare
aceastã cruce, boala îi este de folos.

Numai cã boala nu este singura cruce care duce la mântuire.
Hristos nu a venit pe pãmânt sã propovãduiascã avantajele bolii.
Hristos ne-a chemat sã ne purtãm crucea, pentru a dobândi
raiul. Creºtinii trebuie sã se lupte pentru mântuire. ªi, fie cã
sunt bolnavi sau nu, fie cã sunt în necazuri sau nu, ei trebuie sã
meargã spre rai.

Boala nu este o virtute, aºa cum nici sãrãcia nu este o virtute.
Pe mulþi sãrãcia i-a dus la deznãdejde, pe mulþi boala i-a dus la
disperare. Rea nu este bogãþia, ci folosirea ei spre satisfacerea
patimilor ºi a poftelor. Rea nu este sãnãtatea, ci folosirea ei
spre pierzania sufletului. Rea este grija excesivã pentru sãnãtate,
idolatrizarea trupului.

Sfinþii Pãrinþi nu au spus cã trebuie sã cãutãm boala. Ci au
spus doar cã sãnãtatea poate fi spre pierzare, în timp ce boala
poate fi leac pentru suflet. Boala este de preferat sãnãtãþii folo-
site greºit, folosite pentru satisfacerea poftelor. Totuºi, Dosto-
ievski spunea cã „un om sãnãtos este totdeauna un om pãmân-
tesc, material... Dar cum ajunge bolnav ºi ordinea naturalã,
pãmânteascã, a organismului sãu se stricã, îndatã i se reveleazã
posibilitatea unei alte lumi ºi, pe mãsurã ce se agraveazã boala,
raporturile cu aceastã lume se îngusteazã”. Totuºi, afirmaþia
lui nu trebuie consideratã literã de lege: au fost sfinþi care au
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avut o sãnãtate de fier, chiar dacã duceau o viaþã de asprã
nevoinþã, ºi au fost pãcãtoºi care, ajungând pe patul de boalã,
au mãrit raporturile cu aceastã lume. Sunt destule cazuri de
beþivi care dovedesc aceasta.

„ªi totuºi, de ce Sfinþii Pãrinþi au vorbit mai mult despre
folosul bolii decât despre folosul sãnãtãþii?”

Pentru cã sãnãtatea, prin ea însãºi, nu este o cruce. Boala
este o cruce. Omul sãnãtos îºi aduce mai greu aminte de moarte
decât o face omul bolnav. Mulþi oameni s-au apropiat de Dum-
nezeu abia dupã ce s-au întâlnit cu boala (sau cu necazurile).
Omul este ispitit sã adopte un mod de viaþã în care credinþa
este doar un compartiment care nu comunicã cu celelalte; omul
se mulþumeºte sã fie creºtin câteva ore pe sãptãmânã, duminica,
ºi în rest trãieºte dupã alte legi, fãrã sã mai þinã seama de legea
dumnezeiascã. Dar boala, ca orice suferinþã de altfel, îi rãstoarnã
socotelile. Boala este un dascãl înþelept, care ne povãþuieºte sã
nu ne legãm de lumea în care trãim, ne învaþã cã aceastã lume
este trecãtoare ºi noi înºine nu vom zãbovi mult în ea.

Putem observa deci cã între poziþia Sfântului Tihon ºi poziþia
Sfântului Nectarie nu existã decât incompatibilitate aparentã.
Creºtinul trebuie sã poarte crucea pe care i-a dat-o Dumnezeu.
Dacã este sãnãtos, sã se foloseascã de sãnãtate pentru a aduce
roade duhovniceºti. Sã nu caute boala, dar, dacã se va îmbolnãvi,
trebuie sã ºtie sã rabde pentru a dobândi cununa bolii.

Ca o concluzie, am putea observa cã oamenilor necredin-
cioºi, care cred numai în valoarea vieþii pãmânteºti, boala le
este mai de folos decât sãnãtatea pe care ar folosi-o numai pentru
a se deda patimilor. Iar pentru cei care trãiesc în patimi, purtând
cu nevrednicie numele de creºtini, boala le este iarãºi de folos,
pentru cã îi îndeamnã sã ia aminte la roadele faptelor lor. Pe
când sãnãtatea îi ajutã sã uite care este scopul vieþii pãmânteºti.

Cine duce lupta cea bunã a mântuirii o face ºi dacã este
bolnav, ºi dacã este sãnãtos. Acela poartã cu rãbdare crucea,
oricât ar fi de grea. Nu considerã cã boala e rea ºi sãnãtatea e
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bunã, ci considerã cã boala e bunã doar în mãsura în care duce
la pocãinþã ºi sãnãtatea e bunã doar în mãsura în care e folositã
într-un mod binecuvântat. Considerã cã boala ºi sãnãtatea pot
fi pierzãtoare atunci când omul vrea sã trãiascã dupã propria
voie, cãlcând poruncile dumnezeieºti. Omul care este cu
adevãrat credincios Îi mulþumeºte lui Dumnezeu ºi când este
sãnãtos, ºi când este bolnav. ªi, atunci când duce povara bolii,
ºi fãrã sã vrea devine o povarã pentru casnicii sãi, primeºte
totul ca din mâna lui Dumnezeu, ºi se lasã ajutat de cei pe care
el însuºi ºi-ar fi dorit sã îi ajute…

Danion Vasile
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VINDECÃRI MINUNATE

l  m

„Cancer la pancreas, o boalã teribilã”

Deºi am þinut pânã acum în tãcere minunea fãcutã de
Bunul Dumnezeu, pentru rugãciunile Maicii Domnului ºi a
Sfântului Nectarie, m-am hotãrât sã vã povestesc.

În toamna anului 2008 tatãl meu a fost diagnosticat cu
cancer la pancreas, o boalã teribilã, care te face sã te usuci pe
picioare ºi sã te stingi repede. Diagnosticul a fost pus, în urma
unei intervenþii chirurgicale, de cãtre domnul prof. dr. Copotoiu
de la Clinica de chirurgie din Târgu Mureº, un profesionist
desãvârºit.

Vestea a cãzut ca un trãsnet asupra familiei. Am avut trei
zile în care mergeam pe stradã, dar nici nu simþeam cã merg.
Atunci am aflat de Sfântul Nectarie. Am cãutat pe internet
acatistul ºi am început sã îl citesc. Tot de pe internet am aflat
cã la Mãnãstirea Radu Vodã din Bucureºti ar exista o pãrticicã
din moaºtele sfântului.

Aºa cã m-am hotãrât ca, pe data de 9 noiembrie, în ziua
prãznuirii Sfântului Nectarie, sã merg în pelerinaj la aceastã
mãnãstire. Ca sã ajung la ea, m-am ghidat, tot cu ajutorul inter-
netului, care este util dacã ºtii ce sã cauþi. În noaptea de 8 noiem-
brie am plecat cãtre capitalã cu durere în suflet ºi în acelaºi
timp cu speranþã mare.

Odatã ajuns acolo mi-a luat ceva timp pânã am gãsit mãnãs-
tirea. Deºi am stat ºapte ani ºi ceva în Bucureºti, nu am avut
idee despre ea. Am orbecãit ca pãcãtosul în întuneric, pânã ce
Dumnezeu S-a milostivit ºi mi-a arãtat calea cãtre sfântul locaº.
Când am ajuns la mãnãstire, racla cu sfintele moaºte nu era
scoasã afarã. Am mers înãuntru ºi m-am închinat la ele, luând
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de la pãrintele bucãþele de vatã care au fost atinse de sfintele
moaºte. Am lãsat ºi acatiste cu cereri scrise de mine ºi de diferiþi
prieteni care m-au rugat sã le duc. Am cumpãrat diverse obiecte
de cult ºi mai multe acatiste ale sfântului ºi am citit în curtea
mãnãstirii acest acatist. Am asistat ºi la slujba oficiatã de un
sobor de preoþi, în frunte cu patriarhul Daniel. Apoi, cu speranþã,
m-am întors cãtre casã.

Iar acum vine prima minune sãvârºitã de Sfântul Nectarie.
Pe tot parcursul drumului cãtre capitalã, m-a chinuit enorm
ficatul, eu având probleme, acest organ fiind puþin mãrit din
cauza oboselii ºi a regimului meu haotic. Dupã ce am plecat de
la mãnãstire cãtre casã, durerile parcã au fost luate cu mâna ºi
nu le mai am nici în ziua de azi, deºi ultimele analize nu au
ieºit chiar aºa de bune. Pentru asta se cuvine sã Îl slãvesc pe
Bunul Dumnezeu ºi sã îi mulþumesc Sfântului Nectarie!

Când am ajuns acasã, am hotãrât cu soþia mea ca seara, la
culcare, sã citim fiecare câte douã acatiste. Bineînþeles cã nelipsit
era acatistul sfântului. Am citit aºa o perioadã bunã, dacã nu
mã înºel tot postul Naºterii Domnului. ªi iatã cã sfântul s-a
rugat mai departe la Bunul Dumnezeu care a mai fãcut o
minune. Starea de sãnãtate a tatãlui meu era cât de cât stabilã
ºi ne bucuram de prezenþa lui printre noi. ªi a reuºit tatãl meu
sã mai trãiascã încã aproape doi ani (puþini bolnavi de cancer
de pancreas reuºesc sã atingã aceastã perioadã de supravie-
þuire). Aceasta a fost cea de-a doua minune sãvârºitã de Sfântul
Nectarie.

Tatãl meu s-a dus la Domnul în ziua Sfinþilor Împãraþi Con-
stantin ºi Elena, anul trecut. A fost înmormântat în ziua Pogorârii
Sfântului Duh, iar 40 de zile de la deces au cãzut exact în ziua
prãznuirii Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel. Iatã ce sãrbãtori mari
i-a hãrãzit Dumnezeu tatãlui meu, cu ajutorul rugãciunilor Maicii
Domnului ºi ale Sfântului Nectarie. Tatãl meu a stat la pat timp
de 4 luni. Boala îl mânca pe zi ce trecea. Cu fiecare zi ce trecea
devenea mai slab, de ne întrebam cât mai poate îndura. Cu o
sãptãmânã înainte de a se stinge, a aflat cã urmeazã sã aibã un
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nepot. Probabil pentru asta l-a þinut Dumnezeu în viaþã. S-a
bucurat mult când a auzit, mai ales cã eu sunt singurul lui copil.

Pe data de 11 ianuarie anul acesta, s-a nãscut Petru, bucuria
datã de Dumnezeu familiei noastre. Pe el ni l-a dat Dumnezeu
tot în urma rugãciunilor Sfântului Nectarie (din acatist am aflat
cã sfântul este ocrotitorul mamelor). L-am adoptat pe Sfântul
Ierarh Nectarie ca apãrãtor al familiei noastre ºi Îi mulþumim
Bunului Dumnezeu cã ni l-a scos în cale!

P.S. Vã mãrturisesc cu mâna pe inimã cã, în momentul în
care am scris aceste rânduri, am rememorat clipele trãite ºi
mi-au dat lacrimile. Sunt aºa un mare pãcãtos ºi, totuºi, Bunul
Dumnezeu, Maica Domnului ºi Sfântul Nectarie mã iubesc atât
de mult. Sper sã mã ajute Dumnezeu ca, ºi anul acesta, sã ajung
la moaºtele sfântului sã îi aduc mulþumire pentru nemãsuratul
ajutor. Dumnezeu sã ne miluiascã ºi sã ne aibã în pazã!

(Mihai Marc)

l  m

„Rana pe col nu mai existã”

Sunt ºi eu una din multele persoane pãcãtoase care nu a
ºtiut ce este credinþa decât la vreme de întristare ºi care s-a
bucurat de ajutorul Sfântului Nectarie la necaz ºi boalã. Am
citit pentru prima oarã despre minunile sfântului în publicaþia
Formula As. În anul 2008, în urma unei perioade mai stresante,
am început sã mã simt foarte rãu, am mers la mai mulþi medici
dar, cu toate acestea, nu aflam cauza rãului pe care-l simþeam.
În aceastã perioadã am început sã mã gândesc la Sfântul
Nectarie ºi, printr-o minune a sfântului, am reuºit sã ajung la
Sfânta Bisericã Radu Vodã din Bucureºti, unde m-am rugat la
racla cu moaºtele sfântului, am cumpãrat acatistul ºi mir, apoi,
de Sfintele Paºti, am cumpãrat o icoanã cu Sfântul Nectarie ºi
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am dãruit-o, cu multã bucurie în suflet, unei biserici. De atunci,
aproape în fiecare searã, am citit Acatistul Sfântului Nectarie.

 În vara anului 2010, când am aflat cã am ranã pe col, s-a
produs o minune. În urma rugãciunilor îndreptate cãtre Sfântul
Nectarie ºi a tratamentului medicamentos (în mare parte
naturist) am reuºit sã mã vindec. Apoi mi-au ieºit câteva papi-
loame în zona anusului care, cu rugãciuni ºi cu comprese cu
diverse tincturi, s-au retras, în momentul de faþã mai având
unul singur, care sper sã disparã, cu timpul, cu ajutorul sfântului.

Cu teamã în suflet am fãcut ºi o colposcopie ºi am aflat cã
rana pe col nu mai existã ºi papiloamele nu mai sunt prezente.
Acum, de prin luna februarie, soþul meu a început sã se con-
frunte cu mari probleme de sãnãtate cauzate de alimentaþia
necorespunzãtoare, sedentarism ºi stres dar, ajutorul Sfântului
Nectarie, care are grijã de persoanele aflate la necaz ºi boalã,
sperãm sã ne cãlãuzeascã paºii pe drumul cel bun ºi ca sãnãtatea
soþului meu, încet, sã dea semne de mai bine.

O altã minune înfãptuitã de Sfântul Nectarie s-a produs
sãptãmâna aceasta, când soþul meu, dupã doi ani de stat acasã,
ºi-a gãsit un serviciu. La orice necaz, prima datã, gândul mi se
îndreaptã cãtre Sfântul Nectarie, care este grabnic ajutãtor al
persoanelor aflate la nevoie, ºi consider cã, fãrã rugãciunile
sfântului cãtre Sfânta Treime, nu aº fi putut sã depãºesc multe
probleme de boalã. Pe cei aflaþi la necaz ºi boalã îi sfãtuiesc sã
se roage cu smerenie Sfântului Nectarie, care este grabnic aju-
tãtor ºi vindecãtor.

(Mioara)

l  m

„Tatãl meu a avut cancer”

Sfântul Nectarie face necontenit minuni! Credeþi ºi veþi fi
ajutaþi! Mulþumesc, Sfinte Nectarie, cã ne-ai ascultat rugãciunile!



l m23l m

Tatãl meu a avut cancer acum ºase ani, acum doi ani i-a
recidivat tumoarea. Datoritã rugãciunilor bunului Sfânt Nectarie
ºi ale Maicii Domnului s-a redresat! Acum ºi-a fãcut analizele ºi
este bine! Poate sã stea liniºtit la serviciu ºi noi toþi ne putem
continua viaþa cu mai multã speranþã!

Aveþi încredere în Sfântul Nectarie, rugaþi-vã cu credinþã ºi
nu vã va lãsa! Mulþumim Sfântului Nectarie, Mãicuþei Domnului
ºi Domnului nostru Iisus Hristos pentru toate binefacerile
primite!

(Roxana)

l  m

„Rãspunsul sfântului
nu a întârziat sã aparã”

Bucurã-te, Sfinte Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!
Ar trebui sã Îi mulþumim Domnului care Îºi aratã dragostea ºi
mila faþã de noi tocmai prin lucrarea sfinþilor Sãi. Pe Sfântul
Nectarie îl simþi viu, prezent. Trebuie doar sã-l chemi prin rugã-
ciune (deºi, adesea, sfântul e cel ce te cheamã la dânsul!).
Trebuie doar sã-þi înalþi mintea ºi sufletul ºi toatã fiinþa ta cãtre
cer, sã-ncerci sã te desprinzi din lanþurile lumescului.

Toate minunile sale fãcute cu noi, tot ajutorul dat, ne creio-
neazã un mesaj din partea sfântului: „Lipiþi-vã inima de Dumnezeu!”
ªi nu ne putem apropia de Dumnezeu decât depãrtându-ne de
grijile lumeºti. Pe acestea sã le încredinþãm sfinþilor Sãi ºi aju-
torul nu va întârzia sã aparã.

Eu sunt una dintre cei ce ºi-au încredinþat durerile, spai-
mele, necazurile Sfântului drag Nectarie. ªi rãspunsul sfântului
nu a întârziat sã aparã! Doresc sã dau mãrturie pentru tot
ajutorul sãu, pentru toate minunile fãcute cu mine, nevrednica.
Nu ºtiu cu ce sã-ncep; însãºi prezenþa sfântului în sufletul meu
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este o minune! Naºterea Mariei Nectaria – mezina familiei –
este o mare minune, dupã o sarcinã extrem de grea ºi cu riscuri
foarte mari. Ajutorul nemãsurat dat mamei mele, zi de zi, în
lupta cu cumplitul cancer! Toate sunt minuni! Minuni se fac cu
noi zi de zi, clipã de clipã, trebuie doar sã vedem, sã simþim! Îi
mulþumesc cu toatã fiinþa mea pentru toate; mã rog sã ne þinã
ºi sã nu se scârbeascã de mine, pãcãtoasa ºi nevrednica.

(Mihaela)

l  m

„Sfântul m-a fãcut bine”

Sfântul Nectarie este cel care a fãcut ºi cu mine minuni,
mã simt norocoasã cã locuiesc în Bucureºti, aproape de
Mãnãstirea Radu Vodã, pentru cã, de curând, am descoperit cã
Sfântul Nectarie îi ajutã pe toþi cei care îi cer ajutorul. De el
ºtiam de la o rudã de-a mea, care îmi povestea cã veriºoara mea
nu reuºea sã facã un copilaº ºi mama ei a mers la Sfântul Nectarie
sã se roage sã le dãruiascã un „globuleþ de aur”, lucru care s-a
ºi întâmplat. Dupã mai multe sarcini pierdute s-a nãscut Andreea,
o minunãþie de fetiþã, frumoasã foc ºi isteaþã. De atunci au trecut
6 aniºori.

Am mers la Sfântul Nectarie când eram prin preajmã ºi, de
câteva ori, de ziua lui. Astã iarnã, la minunata mea vârstã de
24 de ani, am fãcut varicelã, doamna doctor mi-a explicat cã,
fiind adult, pot face ºi alte complicaþii, aºa cã sã stau în casã, sã
mã tratez. În acelaºi timp, mama mea era internatã cu alte
probleme, tata era la þarã ºi eu eram singurã, acasã. Nu avea
cine sã meargã sã îi mai ducã mamei ce îi mai trebuia ºi ei, aºa
cã, seara, mergeam pe jos la dânsa la spital (ca sã nu mã sui în
autobuz sã mai îmbolnãvesc lumea, oricum nu erau decât patru
staþii de mers). Din cauza frigului care era afarã, am fãcut ºi o
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nevralgie de trigemen de care nu reuºeam sã scap, am îndurat
chinuri cumplite, mã trezeam noaptea ºi începeam sã plâng de
durere, simþeam cã cineva îmi taie urechea ºi jumãtate din faþã,
luam câte douã calmante, dar mã liniºteau foarte puþin. Durerile
mã þineau o sãptãmânã, apoi îmi treceau, dupã o sãptãmânã
iar mã luau ºi tot atât mã þineau, simþeam cã o iau razna. Nu
mã odihneam, varicela îmi trecuse, numai nevralgia era persis-
tentã. Am fost la doamna doctor sã îi spun, credeam cã am fãcut
otitã, nu, era nevralgie de trigemen care se întinde pe jumãtate
de faþã ºi îþi acapareazã ºi urechea.

Am primit de la doamna doctor sfatul sã iau pastile cu o
concentraþie mai puternicã ºi cã altceva nu am ce sã fac, decât
sã iau calmante ºi sã aºtept sã îmi treacã. Seara m-am gândit la
Sfântul Nectarie, a doua zi am mers cu mama la el ºi am început
sã plâng în hohote, sã îl rog sã mã facã bine, cã el era singura
mea scãpare.

Pãrintele de acolo mi-a dat ulei de la candela sfântului, sã
mã ung. De a doua zi, deja, nu luam decât un singur calmant
pe zi, iar urmãtoarea zi nu am mai luat deloc. Sfântul m-a fãcut
bine ºi mi-a oferit odihna de care nu mã mai bucurasem de o
lunã ºi ceva. De atunci merg la el ori de câte ori pot ºi, atunci
când ies mai devreme de la serviciu, când merg acolo, nu existã
cuvinte pe care sã le rostesc pentru a-i mulþumi cã m-a fãcut
bine, simt o bucurie imensã ºi mã simt un om norocos cã avem
aºa mare sfânt în Bucureºti.

Îþi mulþumesc, Sfinte Nectarie, cã ne dãruieºti sãnãtate ºi
tot ceea ce avem nevoie.

„Pe steaua cea nou luminoasã a Ortodoxiei,
ºi pe al Bisericii nou zid de apãrare,
cu bucurie în inimi sã îl lãudãm.
Slãvit fiind de lucrarea duhului,
izvorãºte tãmãduiri ºi har bogat,
pentru aceea îi strigãm, bucurã-te, Pãrinte Nectarie.”

(Mirela)
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l  m

„Medicul nu mai vedea nici mãcar
o urmã din acel chist”

În primul rând, îi cer cu umilinþã iertare Sfântului Nectarie
pentru întârzierea mãrturisirii ajutorului primit. Mulþumesc din
tot sufletul Maicii Domnului, Sfântului Spiridon ºi Sfântului
Nectarie pentru tot ce au fãcut pentru mine...

În urmã cu 2 luni am aflat cã am un chist ovarian de 4 cm
pe ovarul stâng, care îmi provoca dureri foarte mari ºi hemoragii
abundente ºi dese. Medicul mi-a dat tratament pentru trei luni.
Dupã o lunã de tratament, am fãcut o radiografie, iar medicul a
fost foarte surprins cã nu mai vedea nici mãcar o urmã din acel
chist.

Mi s-a spus cã foarte rar se întâmplã sã nu rãmânã o cicatrice
cât de micã în locul respectiv, mai ales cã fãcusem tratament
doar o lunã. Ceea ce nu ºtia medicul era cã, în timpul acesta, eu
m-am rugat la sfintele moaºte ale Sfântului Spiridon ºi ale
Sfântului Nectarie. Mulþumesc Bunului Dumnezeu, Maicii
Domnului, Sfântului Nectarie ºi Sfântului Spiridon pentru tot
ce îmi dãruiesc în fiecare zi!

(Iuliana)

l  m

„Scleroza în plãci a dat înapoi”

L-am descoperit pe Sfântul Nectarie pe net, când cãutam
un sfânt care sã mã ajute sã rãmân însãrcinatã (atât eu cât ºi
soþul meu fiind infertili, eu o formã mai uºoarã, el foarte gravã).
I-am povestit unei colege de la serviciu de puterea ºi minunile
Sfântului Nectarie. Aceasta imediat l-a îndrãgit pe sfânt ºi s-a
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rugat lui pentru fratele ei, bolnav de sclerozã în plãci. Chiar a
fost cu fratele ei, care este foarte credincios, la Mãnãstirea Radu
Vodã, la moaºtele Sfântului Nectarie. Acum o sãptãmânã, colega
mea, Florentina, mi-a spus cã fratele ei ºi-a fãcut din nou anali-
zele, ºi minunea Sfântului Nectarie s-a întâmplat, valorile respec-
tive au ieºit foarte mici, aproape deloc, semn cã boala de sclerozã
în plãci a dat înapoi, aproape este insesizabilã în organism. Mare
este puterea Sfântului Nectarie, slavã lui! Trebuie sã ne rugãm
Sfântului Nectarie pentru cã ne va ajuta pe toþi cei care îi cerem
ajutorul.

(Teodora Arzan)

l  m

„Retina se prinsese singurã la loc”

În primul rând vreau sã cer cu umilinþã iertare Sfântului
Nectarie pentru întârzierea cu care mãrturisesc ajutorul acordat
mie. În octombrie 2010 mã aflam în Italia, când, într-o zi, mer-
gând la pescuit, am cãzut ºi mi-am rupt rotula de la genunchiul
drept. Am fost operat acolo ºi, fiind imobilizat la pat, nu am
putut sã mã întorc acasã.

Parcã nu era de ajuns necazul acesta, când am primit un
telefon din România cã bunicii mele i se desprinsese retina ºi
risca sã rãmânã oarbã, doctorii negarantându-i reuºita operaþiei.
Atunci am intrat în disperare fiindcã eu îmi iubeam foarte mult
bunica, dar nu puteam sã o ajut, fiind la pat, aºa cã am început
sã mã rog.

Am intrat pe Internet ºi aºa l-am descoperit pe sfântul meu
drag, pe Sfântul Nectarie. M-am rugat Sfântului Nectarie sã nu
se opereze bunica ºi sã o facã dânsul bine, promiþându-i cã o sã
scriu minunea fãcutã. De asemenea, m-am rugat ºi pentru mine
sã mã ajute sã pot umbla. ªi minunea s-a produs dupã douã



l m28l m

zile, bunica fiind programatã la operaþie în ziua respectivã. La
controlul dinaintea operaþiei, doctorul a rãmas ºocat, retina se
prinsese singurã la loc, nemaifiind nevoie de intervenþie.

I-am mulþumit Sfântului Nectarie pentru cât de repede mi-a
rãspuns la rugãciune, aºa cã aveþi încredere ºi rugaþi-vã Sfân-
tului Nectarie ºi Maicii Domnului, cã o sã vã ajute la necazuri.
Eu cu piciorul sunt bine, ºi de când m-am dat cu ulei de la
candela sfântului, nu mã mai doare. Mulþumesc din tot sufletul
Bunului Dumnezeu, Domnului Iisus, Maicii Domnului, Sfântului
Nectarie ºi tuturor sfinþilor pentru ajutorul dat. Aveþi încredere
în Sfântul Nectarie. Doamne ajutã!

(Ilie)

l  m

„Am aflat cã tata are cancer la gât”

Aº vrea sã împãrtãºesc ºi eu minunea pe care Sfântul
Nectarie a fãcut-o pentru tatãl meu. Când am aflat cã are cancer
la gât, m-am rugat foarte mult la Sfântul Nectarie ºi la Sfântul
Nicolae ºi la Maica Domnului, iar acum – datoritã lor! – tatãl
meu este bine. S-a operat ºi, cu ajutorul lui Dumnezeu ºi al
tuturor sfinþilor, cancerul nu va recidiva.

Acum mã rog la Sfântul Nectarie, deoarece mã simt la o
cumpãnã grea ºi mã apasã pe suflet tare greu pãcatele mele.
Mã rog sfântului sã facã o minune, ca sã îmi gãsesc liniºtea
sufleteascã ºi sã fiu împãcatã. Rugaþi-vã ºi el nu va întârzia sã
vã ajute. Atât el, cât ºi Dumnezeu, ne iubesc, indiferent de neca-
zurile care se ivesc, trebuie doar sã avem încredere, sã ne rugãm
ºi sã acceptãm ce ni se dã, chiar dacã uneori nu înþelegem de
ce. Doamne ajutã ºi sãnãtate multã.

(Simona C.)
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l  m

„Roºeaþa dispãruse.
Erupþia se restrânsese mult”

ªi cu mine Sfântul Nectarie a fãcut multe minuni. În luna
iulie mi-a apãrut o erupþie cu mâncãrimi pe obrazul drept, care
se extindea. Mi s-a recomandat sã usuc obrazul, fiind contrain-
dicatã aplicarea de produse grase, care puteau ajuta la proli-
ferarea microbului. Eu am aplicat ulei de la candela Sfântului
Nectarie, din Grecia, cu credinþa cã uleiul, deºi contraindicat,
fiind gras, mã va vindeca. Am crezut mai mult în Sfântul Nectarie
ºi în Duhul Sfânt, decât în toate sfaturile medicale. Mi-am spus
cã mã voi da trei seri la rând (evident, nu am aplicat deloc
tratamentul prescris).

A doua zi dimineaþã, roºeaþa dispãruse. Erupþia se restrân-
sese mult, a doua searã iar m-am dat ºi a treia zi dimineaþã eram
aproape vindecatã. Am continuat ºi cu ulei de la Sfântul Ioan
Rusul, un alt mare binefãcãtor ºi grabnic ajutãtor, plus cu ulei
de la Sfântul David din Evvia (Grecia). Toþi trei m-au ajutat în
vindecare.

Am avut ºansa sã merg în Grecia, la Eghina, ºi m-am atins
de patul Sfântului Nectarie, într-un moment în care inima mã
supãra. Mi-au încetat pe loc durerile ºi, de atunci, nu m-a mai
durut nimic. Maicile de acolo ne-au povestit ultima minune
fãcutã cu douã sãptãmâni înainte de venirea noastrã ºi anume,
vindecarea unui copil mut de 16 ani.

(Simona)
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l  m

„Am nãscut în mai puþin
de o jumãtate de orã”

Numele meu este Andreea, sunt din Bucureºti, ºi aº vrea
sã povestesc ºi eu despre minunea pe care a fãcut-o Sfântul
Nectarie la sfârºitul anului 2009, când s-a nãscut fiul nostru.
Am aflat de Sfântul Nectarie ºi cã o parte din sfintele sale moaºte
se aflã la Mãnãstirea Radu Vodã, abia în 2009 – deºi locuiam în
Bucureºti din 2003 –, anul în care am ºi rãmas însãrcinatã. Deoa-
rece am aflat din mãrturii cã Sfântul Nectarie ajutã la naºtere
grabnicã ºi uºoarã, am început ºi eu sã citesc acatistul ºi sã
merg la Radu Vodã pentru a mã închina la sfintele moaºte.

Sarcina pot spune cã a fost destul de uºoarã, singura pro-
blemã pe care am avut-o a fost tensiunea, care era în jur de
16 cu 8 sau 9, adicã destul de mare, ºi medicul de familie mã
sfãtuia sã nasc prin cezarianã, ca sã nu aparã probleme mari la
naºtere: hemoragie sau chiar mai rãu. Eu însã nu voiam sã nasc
prin cezarianã, ci natural, punându-mi nãdejdea în ajutorul
Maicii Sfinte ºi al Sfântului Nectarie.

Deºi trebuia sã nasc pe la jumãtatea lui noiembrie, bebeluºul
nu dãdea niciun semn cã ar fi pregãtit sã se nascã. Abia la sfâr-
ºitul lui noiembrie, când aproape cã depãºisem cu 2 sãptãmâni
perioada normalã de sarcinã, într-o noapte de sâmbãtã spre
duminicã, au început durerile intense, care vesteau hotãrârea
bebeluºului de a veni pe lume. Deºi pe toatã perioada sarcinii
tensiunea mea fusese ridicatã, când am ajuns la spital, tensiunea
era de 14 cu 8, mult mai micã decât pânã atunci, ºi cu o orã
înainte sã nasc scãzuse chiar la 10 cu 7.

Sfântul Nectarie mi-a ascultat rugãciunile ºi am nãscut foarte
repede, în mai puþin de o jumãtate de orã, fãrã sã simt nicio
durere, un bãieþel sãnãtos, de numai 2 kg jumãtate, care însã a
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recuperat foarte repede. Avea peste 4 kg înainte de sfârºitul
primei luni de viaþã.

O altã minune pe care a fãcut-o Sfântul Nectarie cu bãieþelul
nostru a fost când avea vreo câteva luni ºi fãcea febrã foarte
mare, 39. Am mers cu el la pediatru care, slavã Domnului, nu
este genul care îi dã un pumn de pastile, ci doar l-a consultat, a
vãzut cã nu are roºu în gât, nimic la plãmâni, nu tuºea ºi ne-a
spus cã poate fi un început de virozã, dar nu pare nimic grav,
sã-i punem supozitoare ºi sã-i dãm lãptic, mai mult nimic.
Zis ºi fãcut, însã a doua zi ºi a treia zi, la fel, febra îi urca la 39
dacã nu-i puneam supozitor.

Atunci i-am zis soþului sã ne îmbrãcãm ºi sã mergem la
Radu Vodã, la Sfântul Nectarie, cã eu nu-i mai pun copilului
niciun supozitor. ªi dupã ce am fost cu el la Sfântul Nectarie,
i-a scãzut febra ºi a doua zi n-a mai avut absolut nimic. Mare
eºti, Doamne, ºi minunate sunt lucrurile Tale! Slavã Þie, Doamne,
pentru sfinþii pe care ni i-ai dãruit ca ajutãtori ºi mijlocitori!

(Andreea)

l  m

„Virusul a dispãrut complet,
fãrã niciun tratament”

„Mare este Dumnezeu întru sfinþii Sãi.” Am ºi eu de mãr-
turisit mai multe minuni fãcute de Dumnezeu prin intermediul
sfinþilor Sãi în legãturã cu mine ºi familia mea. De-a lungul
vieþii am primit mereu ajutor de Sus, chiar dacã nu îl meritam,
dar ceea ce vreau acum sã spun este cã l-am simþit în faþã, cerând
ajutor de la sfinþi, printre care Sfântul Ierarh Nectarie.

Nu mai reþin cum am aflat de Sfântul Nectarie, ºtiu doar cã
am citit viaþa lui, cu minunile fãcute oamenilor din Grecia ºi
celor care ajungeau la moaºtele sale. Aºa am început sã citesc
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acatistul lui ºi sã cer ajutor pentru a mã angaja conform pregãtirii
mele profesionale. Citeam acatistul lui într-o zi ºi, în a doua zi,
pe cel al Sfântului Ioan Rusul. Dupã un timp, am participat la
un concurs ºi l-am luat dar, pentru cã nu m-am încrezut total în
puterea lor, nu am nimerit-o aºa de bine.

Am trecut prin momente mai grele ºi umilitoare (pe care le
meritam), pânã când mi-a venit rândul ºi m-am aºezat la locul
meu, acolo unde îmi plãcea (ca asistentã medicalã) dupã ce
i-am rugat din nou pe Sfântul Nectarie, pe Sfântul Ioan Rusul
ºi pe Sfântul Serafim de Sarov, ºi mai ales cu ajutorul ºi binecu-
vântarea duhovnicului meu.

Dupã un an ºi jumãtate, pentru pãcatele mele, m-am îmbol-
nãvit de hepatitã cu virus C, foarte agresivã, cu simptome foarte
urâte. Am cerut ajutorul celor de lângã mine, care s-au rugat,
precum ºi duhovnicului meu ºi am început din nou sã citesc
Acatistul Sfântului Nectarie, al Sfântului Pantelimon, al Sfântu-
lui Înger pãzitor ºi, tocmai în acea perioadã, au venit la noi în
oraº moaºtele Sfântului Nectarie. Am avut o mare bucurie când
eu, o pãcãtoasã, am avut ocazia sã mã închin acestui mare sfânt
ºi tãmãduitor. Am plecat din spital în halat (biserica era aproa-
pe), ºi m-am rugat sfântului sã mã vindece.

În ziua când au fost luate moaºtele sale din oraº, l-am rugat
sã mai treacã o datã pe la mine ºi, în ziua aceea, seara a venit o
prietenã de-a mea cu icoana lui, primitã atunci de la un preot,
ºi mi-a dãruit-o mie. Nu-mi venea sã cred cã mi se întâmplã
mie. Apoi evoluþia bolii a fost foarte bunã, spre surprinderea
medicilor, rezultatul analizelor a ajuns aproape de normal. Dupã
trei luni, virusul a dispãrut complet, fãrã niciun tratament. Asta
a fost o mare minune pentru mine, dar ºi pentru medici. Mai
târziu am ajuns ºi la Iaºi, la biserica Sfântului Nectarie, ºi am
dat un pomelnic de mulþumire. De asemenea, am în casã ulei
de la sfintele sale moaºte cu care ung copiii de câte ori îi doare
câte ceva, ºi ajutorul lui nu întârzie sã aparã.

(Argentina Enache, Vaslui)
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l  m

„Boala mi-a deschis ochii”

ªi eu am fost ajutatã enorm de acest sfânt preaminunat.
Anul trecut, în martie, am început sã am atacuri de panicã.
Pânã în luna octombrie s-au dezvoltat într-o stare de anxietate
generalizatã, eu refuzând în tot acest interval sã iau pastile,
aºa cum mã sfãtuiau cei din jur. Pur ºi simplu nu mai ºtiam ce
sã fac, nu mai eram eu. Dintr-o persoanã veselã, sociabilã, tot
timpul pusã pe drumuri, nu mai puteam nici mãcar sã ies sã
îmi iau de mâncare fãrã multiple palpitaþii, ameþeli, stare de
leºin ºi de sufocare. Oricât de mult încercam sã mã lupt cu ceea
ce aveam, ºi conºtientizam cã totul e doar în mintea mea, nu
reuºeam sã dobor boala… Ba, din contrã.

Întâmplãtor, am gãsit Acatistul Sfântului Nectarie, în luna
octombrie, pe internet ºi am început sã îl citesc, iniþial foarte
rezervatã, deoarece nu ºtiam aproape nimic despre viaþa sfinþilor
sau despre Sfântul Nectarie. Nu a trecut o lunã ºi jumãtate ºi
au dispãrut toate stãrile mele, absolut toate, puteam iar sã ies
în afara casei, puteam sã mã plimb, puteam sã am o viaþã nor-
malã aºa cum o avusesem… A fost o minune incredibilã, care
mi-a redat viaþa.

Vreau, însã, sã zic cã eu cred cã este foarte important sã
învãþãm din ceea ce ni se întâmplã. Chiar dacã atunci boala îmi
pãrea ceva rãu, acum ºtiu cã mi-a deschis ochii, mintea ºi sufletul
ºi a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi se puteau
întâmpla. ªi acum mã rog în fiecare zi ºi încerc pe cât pot eu de
mult sã fiu conºtientã de modul în care faptele mele se rãsfrâng
asupra celorlalþi ºi cât de mult îi afecteazã.

Sper ca Sfântul Nectarie sã fie în continuare în viaþa mea ºi
sã nu mã pãrãseascã niciodatã!

(Ada)
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l  m

„Sunt pe mâini bune, aºa am simþit”

Nu ºtiu cum sã îi mulþumesc bunului Sfânt Nectarie pentru
tot ajutorul dat. Am fost la Mãnãstirea Radu Vodã o singurã
datã, sã-l rog pe sfânt sã mã ajute într-o problemã de sãnãtate,
o problemã la gât (care mã îngrijora mai tare decât celelalte,
pe care nu le mai amintesc, ºi pentru care aveam de luat un
pumn de medicamente), cu mare nãdejde, dar totodatã cu fricã
de pãcatele ce le avem cu toþii. M-am rugat ºi am zis cã acum
sunt pe mâini bune, aºa am simþit la plecare, ºi Sfântul Nectarie
m-a ajutat: în câteva zile durerea a dispãrut ºi azi, când scriu, o
analizã de care mã temeam a ieºit bine. Eram tot timpul abãtutã
ºi împovãratã de multe dureri, dar acum parcã zbor ºi sunt alt
om.

Mii de mulþumiri, Sfinte Nectarie, nu gãsesc alte cuvinte,
eºti o stea în calea celor necãjiþi ºi chinuiþi. Nu încetaþi sã vã
rugaþi, cãci el nu înceteazã sã ne ajute. Doamne ajutã!

(Matya)

l  m

„Medicii nu ne dãduserã mari speranþe”

Nu ºtiu exact cum sã mã exprim mai bine ºi mai pe înþeles
pentru a vã relata ajutorul primit de noi de la bunul Sfânt Nec-
tarie. În vara acestui an ne-am îngrijorat pentru o mãtuºã care
avea mai multe probleme de sãnãtate, care acum i s-au agravat
foarte tare dar, având credinþã în Dumnezeu ºi în Sfântul Nectarie,
grabnic ajutãtor al celor aflaþi în suferinþe, am reuºit sã o ajutãm
pe mãtuºa noastrã.
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Ea are o boalã din tinereþe, epitaxis, care s-a agravat, intrând
în comã, dar noi, eu ºi sora mea, am fost alãturi de ea ºi citeam
lângã patul ei de spital Acatistul Sfântului Nectarie, iar ajutorul
nu a contenit sã aparã. Credeam cã o vom pierde ºi sufeream
mult doar la gândul cã Dumnezeu ar putea sã o ia de lângã noi.
Plecasem supãrate ºi mai fãrã nicio speranþã seara de la ea, de
la spital, iar a doua zi ne era teamã de cum aveam sã o gãsim,
cãci nici medicii nu ne dãduserã mari speranþe, pentru cã are o
anumitã vârstã ºi mai multe boli care se complicaserã, dar
Sfântul Nectarie ne-a ascultat rugãciunile ºi mãtuºa noastrã s-a
însãnãtoºit, dupã ce, câteva zile bune, fusese în comã ºi umflatã
toatã, plinã de branule ºi perfuzii.

Mulþumim, Sfinte Nectarie, ºi ajutã-i pe toþi cei care sunt
în nevoi ºi suferinþe. Doamne, ajutã-ne!

(Carmi)

l  m

„Cãutãm ceva sau pe cineva
ce poate face o minune”

Ne aducem aminte de Dumnezeu doar la suferinþã ºi necaz.
Pe ultima sutã de metri, cãutãm ceva sau pe cineva ce poate
face o minune pentru a ne rezolva problema sau problemele.
Aºa l-am descoperit ºi eu pe Sfântul Nectarie. M-am bucurat
tare mult sã vãd câtã lume îi mulþumeºte pentru ajutorul primit
prin mijlocirea lui. Am citit cu lacrimi în ochi despre viaþa lui ºi
minunile fãcute în timpul vieþii, cât ºi dupã trecerea sa la Dom-
nul. Am citit cu lacrimi în ochi ºi despre minunile fãcute de alþi
sfinþi pentru a ne ajutora pe noi, pãcãtoºii.

Acum trei sãptãmâni am început sã citesc Acatistul Sfântului
Nectarie, cerându-i ajutor în multele probleme pe care le am.
O durere la gât, foarte deranjantã, care nu mai trecea de câteva
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luni, s-a atenuat foarte mult ºi m-a determinat sã nu întrerup
cititul acatistului. Probleme mai am destule, mai ales sufleteºti,
dar sper ca, prin rugãciune, Bunul Dumnezeu ºi Maica Domnului
împreunã cu sfinþii Sãi sã mã ajute sã trec cu bine peste ele.

Nu ºtiu ce aº face dacã în momentele de supãrare nu aº
avea lângã mine iconiþele sfinþilor mei dragi, pe care îi rog sã
nu mã lase la greu. Mulþumesc Maicii Domnului, Sfintei Paras-
cheva, Sfântului Nectarie, Sfântului Antonie, pãrintelui Arsenie
Boca pentru mijlocirile lor cãtre Dumnezeu ºi pentru cã, în
momente triste, nu mã abandoneazã. Doamne, ajutã-ne!

(Mihai Daniel)

l  m

„Aveam cancer, faza 0”

Sunt bucuroasã cã atâta lume mãrturiseºte minunile sfin-
þilor. ªi pe mine m-a ajutat Sfântul Nectarie cãci aveam cancer,
faza 0. A venit la spital ziua ºi am înþeles cã trebuie sã merg la
operaþie, cã va fi bine. Mulþumesc, Sfinte Nectarie!

(Sonia B.)

l  m

„Mã rugam sã pot suporta durerile”

ªi pe mine m-a ajutat Sfântul Nectarie de câteva ori. Când
eram însãrcinatã cu primul copil, am fost la Mãnãstirea Radu
Vodã, m-am închinat la moaºtele sfântului ºi m-am rugat pentru
copil ºi pentru o naºtere uºoarã. Înainte de naºtere, când au
început contracþiile, am citit acatistul sfântului. La spital am aflat
cã mai am de aºteptat pânã sã nasc. Era sâmbãtã noaptea ºi îmi
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fãceam griji cã doctoriþa mea nu o sã ajungã la timp. Noaptea,
în timpul contracþiilor, mã rugam sã pot suporta durerile.

Dimineaþa, moaºa mi-a spus cã voi naºte probabil peste
câteva ore bune. Deºi contracþiile erau suportabile, eram obositã
dupã o noapte nedormitã ºi voiam sã nasc imediat. Astfel, pe la
7 ºi jumãtate duminicã dimineaþa, îi spuneam la telefon soþului
cã nu trebuie sã se grãbeascã spre spital, cã nu nasc încã. Dar
imediat a venit doamna doctor, m-a consultat ºi mi-a spus cã o
sã nasc repede. ªi aºa a ºi fost. La 8:45 deja nãscusem, natural
ºi fãrã anestezie. Soþului nu i-a venit sã creadã cã am nãscut
aºa de repede. Totul a decurs bine ºi a doua zi, dupã prânz, eram
deja acasã cu copilul.

Altã datã, sfântul m-a ajutat sã trec mai uºor peste o indi-
gestie cu dureri abdominale insuportabile (posibil chiar o crizã
de apendicitã). Dupã ce am citit acatistul sfântului ºi m-am uns
pe locul dureros cu ulei sfinþit, luat de la mãnãstirea din Eghina
(Dumnezeu m-a ajutat sã merg în pelerinaj, acolo, acum vreo
3 ani), am fãcut repaus la pat ºi durerea s-a potolit. Sfântul m-a
ajutat ºi când am avut neînþelegeri în familie.

Mulþumesc, Sfinte pãrinte Nectarie!
(Adriana S.)

l  m

„L-am vãzut pe sfânt în vis...”

„Cine poate spune mulþimea minunilor tale, sfinte al lui
Dumnezeu? Bucurã-te, prieten al creºtinilor care dau mãrturie
despre puterea ta!”

Vã scriu din dorinþa de a împãrtãºi ºi altor oameni minunile
Sfântului Nectarie de la Eghina. Cu câteva sãptãmâni, sau chiar
cu o lunã înaintea Postului Mare al anului 2011, am primit o
veste tulburãtoare. Mamei mele, Ecaterina, care se afla la muncã
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în Spania, îi apãruse un nodul la stomac ºi o deranja din ce în
ce mai mult. Plângeam, simþeam cum mi se învârte pãmântul
sub picioare – vã scriu ºi retrãiesc acele momente –, dar nu era
imposibilul. Mi-am îndreptat din nou mintea spre Împãrãteasa
cerului ºi a pãmântului, care lucrase cu mine multe minuni deja.
„Lãudaþi-o ºi preaînãlþaþi-o, cã mult poate rugãciunea ei înaintea
Fiului!”

Trei dimineþi la rând, ducându-mi bãieþelul la grãdiniþã, o
întrebam pe Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu la cine sã mã
rog. În urmãtoarea zi m-am întâlnit cu un suflet plãcut lui
Dumnezeu, care m-a îndrumat sã mã rog la Sfânta Muceniþã
Ecaterina sau la Sfântul Ioan din Kronstadt. Am cumpãrat Aca-
tistul Sfintei Muceniþe Ecaterina, dar pe al Sfântului Ioan nu
l-am gãsit. Privirea mi s-a alipit de o cãrþulie: „Acatistul Sfântului
Ierarh Nectarie – tãmãduitor de cancer ºi de toate bolile.” Am
hotãrât sã o cumpãr, am cerut ºi ceva despre viaþa ºi minunile
lui. Aºa mi l-a trimis Maica Domnului pe iubitul meu sfânt.
De-atunci, minunile Sfântului Nectarie în familia mea nu
înceteazã. Îmi doream icoana sfântului, m-am adresat la biserica
din apropiere, simþeam cã o voi gãsi.

„Ieri am primit-o, dar noi nu am fãcut comanda, ea a venit
singurã”, a rãspuns vânzãtorul. Mi s-au umplut ochii cu lacrimi,
erau fix douã icoane, una pentru mine ºi una pentru mama.
Oare aceasta nu-i o minune? Am început a citi minunile sãvârºite
de sfânt ºi am adormit. În timpul somnului am simþit o bucurie
„cereascã”, câteva secunde. Nu ºtiu cum sã vã explic, însã pe
pãmânt nu simþi aºa ceva, orice bucurie ai avea. M-am îndoit,
însã a doua seara s-a repetat întocmai. Sfântul mi-a dat de ºtire
cã mã vã ajuta! Înarmându-mã cu post ºi rugãciune, am intrat
în Postul Mare. În miercurea Sãptãmânii Mari, pe la orele cinci,
dupã citirea acatistului, am aþipit ºi, brusc, am simþit o adiere
puternicã de mirosuri plãcute. M-a frapat faptul cã le simþeam
pe partea dreaptã a nasului, care era complet astupat. Când
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închideam ochii, mirosurile deveneau din ce în ce mai pronun-
þate, le-am simþit în jur de jumãtate de orã.

A doua searã, citind acatistul, l-am vãzut pe sfânt în vis,
cum stãtea la racla sa, primind oameni. Eu eram în alt rând,
împreunã cu alþi oameni necunoscuþi, dar nu-i vedeam faþa,
ci doar simþeam minunile pe care le sãvârºea. În acest timp, ne
înspãimântam ºi cântam cu glas tare: Cu noi este Dumnezeu,
înþelegeþi neamuri ºi vã plecaþi, cãci cu noi este Dumnezeu. A doua
zi am aflat cã pânã-n ziua de joi s-a cântat acest tropar. Oameni
buni, cu lacrimi în ochi vã scriu, îi simþeam ºi îi simt prezenþa
peste tot! Mã ajuta în tot ceea ce fãceam.

Revenisem la serviciu dupã concediul de maternitate ºi
trebuia sã-mi confirm certificatul de grad la specializare. În ziua
de susþinere a tezei, comisia de la minister nici nu a fost pre-
zentã, a transmis sã fim ascultaþi de ºefii din cadrul instituþiei.
Pe când vã scriu, îmi dau seama: cum de nu am observat minu-
nea pânã acum?

Bãieþelul meu de patru aniºori, care avea mari probleme
cu nasul, la o aºa vârstã fragedã, era programat pentru operaþie.
Acum, el nu mai are nevoie de niciun tratament sau intervenþie
chirurgicalã. Toate aceste minuni ºi multe altele s-au întâmplat
în timpul în care mã rugam pentru sãnãtatea mamei mele, în
acele 40 de zile de post ºi rugãciune. Revin la subiect. Cât timp
a trecut, nu ºtiu exact, cam vreo 6 luni ºi mama mea s-a
însãnãtoºit. Nodulul ºi durerile ei au dispãrut complet. Cum aº
putea, sfinte al meu, sã-þi mulþumesc?! Aº vrea ca urmãtorul
meu copil sã-þi poarte numele...

(Iuliana Crîºmaru, Chiºinãu)
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l  m

„M-am trezit cu o boalã fãrã leac”

Mã numesc Mariana Oprea ºi vã relatez urmãtoarele:
acum 4 ani, dupã o lungã ºi grea suferinþã, mama mea bolnavã,
care avea metastazã, ºi-a dat sufletul lângã mine, în timp ce o
þineam de mânã. La nici doi ani, când rana sufletului meu nici
nu s-a cicatrizat, a decedat ºi tatãl meu brusc, urmare a unui
atac cerebral. Astfel, pe acest pãmânt, am rãmas singurã; nu
am fraþi, nu am pãrinþi, nu am copii. Îi am doar pe Bunul
Dumnezeu ºi pe Sfânta Fecioarã Maria, împreunã cu toþi sfinþii.

Dupã decesul tatãlui meu, aveam sã primesc o loviturã ºi
mai puternicã, de parcã nu le trãisem pe toate pânã acum, ºi
anume, m-am trezit cu o boalã fãrã leac. A început cu o ameþealã
puternicã de se învârtea casa cu mine. Am început investigaþiile,
care au durat ºase luni de zile, pentru a fi stabilit diagnosticul,
timp în care, la orice specialist mergeam, mi se prescria alt
tratament. Am ajuns la spitalul ORL, unde, în final, s-a pus un
diagnostic corect ºi anume „vertij benign poziþional dreapta”, o
boalã foarte rar întâlnitã ºi despre care nu prea se ºtie mare
lucru în viaþa de zi cu zi. Decalcifierile din urechea internã îmi
dãdeau aceste ameþeli – adicã deplasarea otoliþilor. Repoziþio-
narea acestora se face numai prin „manevre” – exact acesta e
termenul medical. Numai cã totul este pe viu, cum se zice, adicã
medicul îþi declanºeazã criza, în acele momente urli ca din gurã
de ºarpe, pur ºi simplu vezi cum se scufundã pãmântul, eºti în
infern, un nor negru te învãluie ºi urli de teamã.

La prima ºedinþã nu am rezistat, am fãcut atac de panicã ºi
am plecat acasã. Abia la a doua ºedinþã am fãcut faþã cât de cât,
dar, dupã 20 de minute de þipete, dupã ce medicul mi-a fixat
otoliþii la locul lor, a început, abia acum, calvarul: timp de 48 de
ore nu ai voie sã întorci capul, sã te apleci, trebuie sã bei cu
paiul, iar farfuria cu mâncare trebuie sã o aduci la nivelul gurii.



l m41l m

Tot 48 ore nu ai voie sã dormi decât la 90°, adicã în ºezut.
Þinând cont cã nu am niciun sprijin uman aici pe pãmânt, m-am
rugat la Dumnezeu ºi la toþi sfinþii sã mã ajute, sã îmi aline
durerea ºi disperarea.

Paºii mi-au fost îndreptaþi cãtre Sfântul Nectarie: dupã ce
am fost la câteva slujbe, mi-am cumpãrat cãrþile cu Sfântul Nec-
tarie, viaþa, acatistul, am luat ulei de la candelã, cu care mã
ungeam seara cu lacrimi în ochi ºi din tot sufletul meu. Astfel
încât, la urmãtoarea ºedinþã, mãrturisesc cã medicul m-a
întrebat de ce am venit, cã nu sunt în crizã ºi nu am nimic,
totul era perfect, la fel ca la orice om sãnãtos. A încercat ºi mi-a
fãcut toate testele posibile, dupã care am plecat acasã plângând
de fericire pe stradã, mai ales cã pentru mine era un calvar
chiar ºi sã mã rog de cineva sã mã ducã la spital, pentru cã nu
mã primeau decât cu însoþitor, existând riscul sã ameþesc brusc
ºi sã cad pe stradã.

Mulþumesc, Sfinte Nectarie, pentru sãnãtatea pe care mi-ai
redat-o ºi minunea pe care ai fãcut-o cu mine. În continuare
merg la Sfântul Nectarie, îmi place foarte mult duminica la
paraclisul Maicii Domnului ºi, ori de câte ori am drum pe lângã
Mãnãstirea Radu Vodã, mã duc sã îi mulþumesc Sfântului Nectarie
ºi sã îmi cumpãr cãrþi bisericeºti.

Rugãciunile mele cu lacrimi fierbinþi ºi stãruinþã mi-au adus
rezultate imediate, o mare minune mi-a dat Dumnezeu alãturi
de Sfântul Nectarie.

Rugaþi-vã mult ºi rezultatele vor veni cãtre toþi.
(Mariana Oprea)
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l  m

„Eram deja însãrcinatã”

Suntem o familie cãsãtoritã de aproape 8 ani ºi putem
spune cã în ultimii 6–7 ani am încercat sã avem ºi copii, fãrã
niciun rezultat. La început, nu prea am dat importanþã acestui
subiect, fiind ºi mai tineri, dar, dupã 2–3 ani, am început sã ne
întrebãm ce nu este în regulã de nu pot rãmâne însãrcinatã.
N-am mai apucat sã mergem sã facem mai multe investigaþii,
pentru cã soþul meu s-a îmbolnãvit ºi, pe perioada tratamentului,
nu puteam sã ne aºteptãm la mare lucru din acest punct de
vedere. Totuºi, în ultimii doi ani, lucrurile s-au stabilizat ºi soþul
meu ºi-a revenit, dar subiectul cu copiii era acelaºi.

Am început sã ne rugãm Maicii Domnului sã ne ajute ºi
chiar am primit un brâu adus de duhovnicul nostru de la Mãnãs-
tirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos, pe care îl port de mai
bine de un an. De Sfântul Nectarie am auzit numai la începutul
anului 2011, când o mãtuºã a soþului meu m-a rugat sã-i cumpãr
cartea Sfântul Nectarie – Minuni în România, ºi am luat-o ºi
pentru mine, nefiind scumpã. Nu am citit-o imediat, pentru cã
citeam alte cãrþi între timp.

Tot de la începutul acestui an, am început sã ne facem ana-
lize mai amãnunþite, atât eu cât ºi soþul meu, iar dupã vreo
douã luni, medicul ne-a spus cã totul este în regulã cu noi din
punct de vedere medical. Recomandarea dânsului, având în
vedere cã de atâþia ani nu am avut copii, era sã fac inseminare
artificialã. Tratamentul constã în douã–trei încercãri de acest
fel, cu ºanse destul de mici de reuºitã, dupã care, operaþie,
fertilizare in vitro etc. M-am speriat când mi-a spus ºi chiar am
plâns în drum spre casã, gândindu-mã de ce noi nu putem avea
copii pe cale naturalã. Pe drum m-a mai încurajat ºi soþul meu
cã totul o sã fie bine pânã la urmã ºi, la fel, duhovnicul nostru.
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Prin urmare, am trecut la pasul urmãtor, întrucât apucasem
sã citesc câteva din minunile fãcute de Sfântul Nectarie pentru
alte familii cu aceeaºi problemã. Am hotãrât sã zicem Acatistul
Sfântului Nectarie 40 zile, iar dacã nici aceasta nu ar fi dat
rezultate, sã mai încercãm niºte tratamente naturiste. În data
de 5 mai am terminat de citit acatistul ºi eu eram deja însãrci-
natã, am aflat asta la sfârºitul lunii mai. Sunt convinsã cã sarcina
mea este mai ales rodul rugãciunilor Sfântului Nectarie, pentru
cã am rãmas însãrcinatã exact în perioada în care citeam aca-
tistul, perioadã în care îmi pierdusem oarecum speranþa cã se
va mai întâmpla ceva în viitorul apropiat.

Mulþumesc pe aceastã cale lui Dumnezeu, cã a ascultat rugã-
ciunile noastre, Maicii Domnului, Sfântului Nectarie, celorlalþi
sfinþi pe care îi pomenesc zilnic ºi, nu în ultimul rând, duhovni-
cului nostru care se roagã pentru noi tot timpul.

Sã dea Dumnezeu aceastã bucurie ºi altor familii aflate în
situaþia noastrã ºi aveþi încredere în Sfântul Nectarie! Dumnezeu
nu ne-a pãrãsit, ci ne-a trimis mijlocitori pentru problemele noastre.

Mulþumim încã o datã Sfântului Nectarie ºi îl rugãm sã ne
ajute pânã la sfârºitul sarcinii ºi nu numai!

(Mãriuca ºi Daniel B.)

l  m

„Virusul este nedetectabil”

A vorbi despre Sfântul Nectarie este mai mult decât un
privilegiu, este o binecuvântare. Poate cineva sã spunã bucuria
gândului ºi liniºtea sufletului la purtarea sa de grijã, la buna sa
povaþã ºi la izvorul de tãmãduiri pe care îl revarsã asupra sufle-
telor noastre? El m-a scãpat de la moarte, atunci când eu nici
mãcar nu auzisem de el ºi uitasem total de Biserica lui Hristos,
trãind dupã pofta inimii, în desfrânare ºi-n nebunie. Mi s-a
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prezentat discret, ca o invitaþie, în momentul cel mai crunt al
vieþii mele, la puþin timp dupã ce aflasem verdictul doctorilor:
cã am în mine un virus provocator de cancer, iar genotipul sãu
este unul dintre cele mai agresive (hpv 18), neexistând niciun
tratament. Virusul ãsta începuse deja sã lucreze ºi infecþia era
într-o stare foarte gravã.

Atunci am cunoscut-o pe Oana, un medic român stabilit de
foarte mulþi ani în Chicago. Venise sã-ºi viziteze niºte rude în
România, ºi, printr-o cunoºtinþã comunã, am întâlnit-o. M-a
întrebat dacã fusesem la Radu Vodã, la moaºtele Sfântului
Nectarie, însã eu nu ºtiam cine e ºi nici cã existã o asemenea
mãnãstire, aºa aproape de mine. Aºa a început drumul regãsirii
mele, al speranþei ºi al vieþii. Am pãºit cu teamã în bisericã ºi
m-am rugat la el cu nepricepere, dar din toatã inima. Nu i-am
cerut sã mã vindece neapãrat, ci sã mã ajute cum crede el de
cuviinþã. Am citit cu mare interes toate cãrþile despre viaþa ºi
minunile sale ºi am rãmas profund impresionatã. Este, într-ade-
vãr, un mare iubitor de oameni ºi un grabnic ajutãtor! Mã gân-
deam cum s-a milostivit el de mine sã mã ajute fãrã cã eu sã i-o
cer, dându-mi de veste prin femeia aceea.

Sã nu credeþi cã a fost o minune imediatã ºi spectaculoasã,
acestea sunt dãunãtoare uneori sufletelor celor care le cer, deºi
pentru mine rãmâne la fel de spectaculoasã ca ºi Învierea lui
Lazãr. Mai întâi, cã, la scurt timp dupã ce am primit cadou din
SUA, de la aceeaºi femeie care mi-l vestise pe sfânt, tratamentul
care nu se gãsea în România ºi care pentru mine era foarte
costisitor, am gãsit un duhovnic bun, apoi cã în vara lui 2006,
la nici o jumãtate de an, am plecat în Grecia, de dragul de a-i
vedea patria din Eghina ºi de a-i sãruta moaºtele, fãrã niciun
însoþitor, doar cu o prietenã. În tot drumul am simþit paza sa ºi
bucuria.

De când am aflat diagnosticul, experimentele doctoriþei,
cãci, aºa cum am spus, nu exista tratament, nu au încetat. Trau-
matizante psihic, nu atât fizic, umilitoare. Sfântul Nectarie a
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fost cel care m-a ajutat sã le îndur, cãci el mi-a deschis ochii
cãtre Hristos. Evident cã viaþa mea nu a mai fost aceeaºi. Iniþial
simþeam în mine revolta, cãci omul pe care eu îl iubisem mai
mult decât viaþa ºi decât demnitatea mea ºi despre care niciodatã
nu-mi pusesem problema cã poate sã-mi facã vreun rãu a fost
cel care m-a îmbolnãvit. Ulterior am înþeles cã ºi el e bolnav la
fel ca mine ºi cã nu avea habar cã are aceastã boalã, aºa cã am
încercat sã-l conving, cum mi-a stat mie în puteri, sã caute sã se
trateze ºi sã-ºi schimbe viaþa destrãbãlatã. Nu a acceptat cã
este bolnav ºi nu vrea sã se schimbe; este foarte departe de
mine acum, într-o altã þarã. Am speranþa cã va auzi glasul Dom-
nului într-o bunã zi.

Am trãit cu spaima morþii ºi simþeam cã duduie iadul sub
picioarele mele oriunde mã aflam, pe stradã sau acasã. Mi-am
pierdut toate speranþele de viitor, iubirea, gândul întemeierii
unei familii, iar aceasta a fost pentru mine cea mai teribilã
suferinþã. Între timp, am devenit studentã la teologie, din
dorinþa de a cunoaºte ºi înþelege binecuvântarea acestei credinþe
care este ortodoxia ºi adevãrul revelat de Hristos. Îmi place sã
cred cã acesta este adevãrata mea vocaþie, de a ajunge la adevã-
rata teologie prin comuniunea Duhului Sfânt, dar acest lucru
nu poate fi atins decât în Bisericã, prin viaþa liturgicã autenticã
ºi aici mai am mult de lucrat. Acum înþeleg viaþa optimist ºi o
accept aºa cum vine, mulþumindu-I lui Dumnezeu pentru fiecare
clipã. Am mai absolvit o facultate ºi aveam o meserie care pre-
supunea o siguranþã ºi o liniºte relativã pânã la adânci bãtrâneþi.
Nu-mi gãseam însã nicio satisfacþie spiritualã în ea, aºa cã am
dorit din tot sufletul sã-mi schimb profesia. M-am rugat ºi am
plâns la Maica Domnului ºi la Sfântul Nectarie ºi am fost sigurã
cã mã vor ajuta, dar trebuia sã am rãbdare ºi sã fiu perseverentã
în rugãciune. Dorinþa mea s-a împlinit dupã un an, acum lucrez
chiar sub oblãduirea duhovnicului meu.

Vestea care m-a bulversat însã de-a dreptul a fost rezultatul
analizelor la fix trei ani de la primul diagnostic: virusul este
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nedetectabil! Doctoriþa nu a ºtiut ce explicaþii sã-mi dea: mi-a
spus cã fie e într-o cantitate foarte micã, fie s-a neutralizat, fie
a fost eliminat, însã eu ºtiu cine m-a ajutat: Maica Domnului ºi
Sfântul Nectarie! Lor m-am rugat mereu ºi în paralel cu aplica-
þiile-ºoc presupuse de tratament, m-am uns cu mir din candela
sfântului, ceea ce fac ºi în prezent. Ceea ce vreau sã vã mãrtu-
risesc din toatã inima este speranþa în mila Domnului faþã de
cei mai mari pãcãtoºi. Nu cereþi neapãrat vindecãri miraculoase,
cãci trebuie sã ne vindecãm mai întâi sufletul, iar boala este o
terapie prin care se aratã dreptatea (iubirea) lui Dumnezeu.
Nu vedeþi cã de cele mai multe ori în boalã, în suferinþã, în
grele încercãri, ne ridicãm ochii spre Hristos? Suntem ingraþi,
dar atunci inima noastrã devine sensibilã în a primi iubirea
dumnezeiascã pe lângã care am trecut nepãsãtori. De multe ori
nu putem pãtrunde sensul încercãrii ºi ne întrebãm: „De ce,
Doamne?” sau cârtim. Dar rãspunsul îl vom afla mai târziu, fie
în viaþa acesta, fie în Împãrãþia Sa. Important e sã nu ne îndoim
de cuvântul Domnului care zice: „Dupã credinþa voastrã, fie
vouã!” (Mat. 9, 29).

(Theodora)

l  m

„Sfântul Nectarie m-a salvat de la moarte”

În primul rând, copiii mei trãiesc datoritã sfântului. Amân-
doi au avut probleme la naºtere. Sarcinile mele au fost toxice ºi
deosebit de greu de suportat. Pe Luca era sã-l pierd în primul
trimestru de sarcinã, din cauza unei hemoragii puternice. Când
a vãzut medicul în ce hal eram, a fost convins cã fãtul nu mai
trãia. Mi-a fãcut ecografia ca sã constate acest fapt, dar copilul
trãia ºi era bine.
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Tot drumul pânã la spital m-am rugat la Sfântul Nectarie sã
mã ierte pentru gândul meu din urmã cu o lunã când, într-un
moment de supãrare, am zis cã mai bine n-ar fi fost. ªi mi-a
arãtat sfântul cã putea sã nu mai fie. Am înþeles atunci totul. Aºa
cã aveþi grijã, viitoarelor mãmici, ce gândiþi ºi mai ales ce spuneþi!

Cu Alex a fost mai greu. Sarcina a fost foarte dificilã. Pe el
era sã-l pierd la naºtere ºi a fost în pericol ºi dupã aceea. Eu
n-am ºtiut nimic concret atunci, cu toate cã, prin natura
meseriei, ºtiam cã ceva nu este în regulã, mai ales cã au îngãduit
Dumnezeu ºi Sfântul Nectarie sã vãd eu manifestãrile acelea.
Este mult de povestit, minunile au fost multe ºi reale, dar mi-ar
trebui mult timp ºi cartea s-ar umple doar cu ele ºi n-ar fi corect
pentru atâþia oameni care au ºi ei de povestit pe-ale lor.

ªtiu cã Sfântul Nectarie va înþelege de ce n-am insistat pe
fiecare minune în parte ºi cã nu minimalizez ajutorul imens pe care
ni l-a dat. De aceea am sã spun doar atât, cã sfântul m-a ajutat
sã-l nasc incredibil de uºor pe Alex, travaliul a durat trei ore (con-
form cãrþilor de specialitate travaliul dureazã între 12–14 ore),
iar când au apãrut cu adevãrat problemele grave, mi-a salvat
copilul de la riscul de a rãmâne cu probleme neurologice.

Un moment dificil a fost atunci când a cãzut de pe birou.
S-a urcat pe fotoliu, apoi pe mânerul lui ºi, probabil, a vrut sã
ia icoana Maicii Domnului, pe care o þineam pe birou. Am auzit
doar buºitura cãderii ºi am înþepenit când l-am vãzut jos, abia
respira ºi avea icoana în braþe. Atunci mi-am dat seama cã a
cãzut, pentru cã nu avea cum sã o ia de acolo. Avea un an ºi o
lunã. M-am speriat îngrozitor ºi mã aºteptam la ce era mai rãu.
Am nãdãjduit în fiecare clipã dupã aceea cã Maica Domnului
va avea grijã de el ºi nu i se va întâmpla nimic rãu. ªi aºa a fost.
L-am chemat în ajutor pe Sfântul Nectarie ºi l-am rugat sã nu
ajung cu el la spital, pentru cã, vã mãrturisesc, îmi este groazã
de spitalele de stat din România. Sã te fereascã Dumnezeu sã
ajungi în oricare dintre ele! Pânã la urmã, Alex nu a pãþit nimic.
A avut câteva echimoze (vânãtãi) ºi atât.
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De-a lungul anilor l-a salvat de la multe altele, fãcute în
urma prostioarelor marca „copii mici”, dintre care unele puteau
fi cu urmãri grave, dar niciodatã nu am ajuns cu el la spital sau
sã sufere de pe urma lor. Le mulþumesc lui Dumnezeu, Maicii
Domnului ºi Sfântului Nectarie pentru asta. Cea mai gravã dintre
ele, la modul cã l-a durut fizic foarte tare, a fost atunci când a
cãzut cu mâna în tuciul cu suc de roºii încins. Nu am fost la
spital nici atunci, l-am tratat acasã ºi m-am rugat mult Sfântului
Nicolae, de data aceasta, sã aibã grijã de el ºi sã nu rãmânã cu
semne. Nu a rãmas cu niciun semn, iar mâna lui arãta ca înainte
de accident. Aº vrea sã vã spun cã accidentul s-a produs într-o
duminicã, când mama s-a gândit sã facã sucul de roºii în ziua
în care ar fi trebuit sã se odihneascã. Pentru cã de-asta a lãsat
Dumnezeu duminica. Dupã ceea ce s-a întâmplat atunci, mama
a promis cã nu va mai face nimic duminica. De-asta a îngãduit
Sfântul Nicolae sã se întâmple aºa ceva, pentru ca noi (în acea
zi ºi eu, în Bucureºti fiind, am fãcut curãþenie în casã, în loc sã
merg la Sfânta Liturghie) sã înþelegem rostul acestei întâmplãri.
Sfântul Nicolae este ocrotitorul lor permanent. Lui îi las copiii
în grijã ori de câte ori nu sunt lângã mine, iar ei îl iubesc foarte
mult. Îi citim minunile, iar ei îl cheamã în ajutor pentru toate
dorinþele lor. Asta a fost ca o parantezã.

Vorbim despre minunile Sfântului Nectarie, dar nu puteam
sã-l uit pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul lor. Tot Sfântul Nicolae a
avut grijã de Luca atunci când a cãzut de pe geam, de la aproape
2 m, pe ciment, ºi nu a avut decât o zgârieturã la cap. Avea
aproape 2 ani. Cine mi-a salvat copilul atunci dacã nu Sfântul
Nicolae, la care mã rog în fiecare dimineaþã când ies pe uºã,
sã-mi pãzeascã copiii, pe Luca, fiindcã nu e lângã mine (stã la
bunici pentru ca eu sã mã pot duce la serviciu) ºi pe Alex care e
toatã ziua la grãdiniþã!? N-o sã pot sã-i mulþumesc niciodatã
îndeajuns sfântului pentru grija lui.

Sfântul Nectarie m-a salvat de la moarte. Dupã 10 luni de
la naºterea celui de-al doilea copil, în urma unui control de
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rutinã, am fost sfãtuitã sã fac testul Papanicolau. Aceasta se
întâmpla la începutul lunii decembrie. Rezultatul a fost c2.
Medicul m-a sfãtuit sã-l repet imediat dupã sãrbãtori. În ianuarie
l-am repetat. De data asta rezultatul a fost c3, adicã suspiciune
de cancer de col. Nu trebuia sã-mi spunã cineva asta. ªtiam
foarte bine ce înseamnã, pentru cã la vremea aceea eram asistent
medical. Nici nu mã putea pãcãli cineva sã stau liniºtitã cã
lucrurile se rezolvã. Din momentul acela a început coºmarul
vieþii mele.

Dintr-o persoanã ºi aºa nu prea veselã, am devenit una de
nesuportat pentru familie ºi pentru cei din jur. Eram convinsã
cã o sã mor ºi nu-mi plãcea gândul cã nu ºtiam exact când se va
întâmpla asta. M-am izolat, nu ieºeam din casã decât foarte rar
ºi doar atunci când mergeam la investigaþii, nu vorbeam cu
nimeni, refuzam orice discuþie cu oricine, eram de-o irascibilitate
ieºitã din comun, ºtiam doar cã voi muri ºi nu eram deloc
pregãtitã sã mã lupt cu boala. Îmi doream mai bine sã mor
decât sã mã chinui cu tratamente ºi chimioterapie. Când ºtii ce
te-aºteaptã ºi ai ºi cunoºtinþe medicale e ºi mai greu.

Luca avea 11 luni, iar Alex 3 ani ºi 11 luni. Îl alãptam pe
Luca ºi doar asta mã mai þinea pe linia de plutire. Iniþial am
refuzat sã merg la medic, pentru cã ºtiam cã va trebui sã opresc
alãptarea ca sã încep investigaþiile. Am aºteptat pânã când a
împlinit Luca un an ºi, cu binecuvântarea pãrintelui duhovnic,
am întrerupt alãptatul ºi am început investigaþiile. Mi s-a fãcut
colposcopia, este o investigaþie nedureroasã prin care medicul
vede þesuturile mãrite de sute de ori la colposcop ºi în urma
acesteia a hotãrât sã aºteptãm rezultatele testului HPV (papi-
loma virus, virusul care dã cancerul de col). Eram foarte speriatã
ºi medicul a vãzut asta, ceea ce l-a fãcut sã-mi spunã doar o
parte din concluziile lui iniþiale, iar restul avea sã mi-l spunã la
urmãtoarea consultaþie. Mi-a spus doar cã am niºte rãni, trei la
numãr, ºi cã urmeazã sã fac o biopsie ºi sã mã opereze ca sã
scoatã suprafaþa afectatã. Restul va decide dupã ce vin rezultatele.
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Acestea erau gata în trei sãptãmâni cel puþin. Cele trei sãptã-
mâni, care s-au prelungit la patru, au fost cumplite.

Nu vreau sã povestesc, pentru cã nu vreau sã-mi mai aduc
aminte. ªtiu doar cã nimeni nu se mai înþelegea cu mine ºi
eram sub orice criticã de nesuferitã. Mã rugam încontinuu, am
bãtut drumul patriarhiei, la moaºtele Sfântului Dimitrie, apoi
la Sfânta Ecaterina unde erau moaºtele Sfântului Ioan Gurã de
Aur, la Radu Vodã de unde nu mai vroiam sã mai plec. Aº fi stat
acolo ºi noaptea, numai sã mã ajute sfântul sã nu mor ºi sã-mi
las copiii singuri. De fapt, sã ºtiþi cã eu de-asta am scãpat de boalã,
pentru copiii mei ºi nu pentru mine. N-aº fi meritat sã trãiesc.
Dar pentru copiii mei m-a lãsat Dumnezeu în viaþã. Fãceam
drumurile astea ori de câte ori aveam cu cine sã-mi las copilul.

Dupã o lunã de zile de aºteptare m-am dus din nou la medic.
Cu o voce blândã ºi liniºtitã mi-a spus cã pericolul a trecut, nu
mai este nevoie de biopsie, cã nu mai am nicio tulpinã peri-
culoasã HPV (nici mãcar tulpinile nepericuloase nu au fost
gãsite) ºi cã, deocamdatã, ar fi bine sã lase þesutul în pace ºi sã
nu-l opereze atâta timp cât virusul nu mai este activ. „Cum adicã
nu mai este activ? L-am avut?” am întrebat. „Da”, mi-a rãspuns.
„Rãnile acelea nu existau dacã virusul nu ar fi fost prezent”.
ªi a început sã-mi explice cã, pe un fond imunitar foarte bun,
organismul a fãcut faþã virusului: „Medical este posibil! Rar,
dar este!”, mi-a spus. „Hai, lasã-mã... Fãrã medicamente, cu
niciun ajutor din afarã? Aiurea... Care fond imunitar bun?
Organismul meu era vai de el, stresatã, deprimatã, cu gândul
numai la moarte, mai mult nu mâncam decât mâncam ºi nervi
în fiecare zi din cauza altor probleme personale.” Asta am spus-o,
bineînþeles, în gândul meu, dar eu ºtiam cã Sfântul Nectarie
este responsabil pentru minunea care mi se întâmpla.

Sfântul Nectarie este cauza, îmi venea sã-i spun, ºi nu medi-
cina cu puterile ei limitate, medicina care, în cazul meu, nici
nu exista. N-am avut curaj sã-i spun. M-ar fi crezut nebunã.
Unii medici te cred nebun în cazuri din acestea. Dar, totuºi,
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n-am rezistat sã nu-i spun cã m-am rugat mult ºi cã m-a ajutat
Dumnezeu. A zâmbit. ªi ce dacã! Eu eram ca un om nou-nãscut.
Aºa mã simþeam. Nu îmi aduc aminte ce mi-a spus mai departe.
Probabil cã ceea ce mi-a scris ºi în recomandãri. Le-am citit
cu atenþie acasã.

De atunci îmi fac investigaþii o datã pe an. Eu aº vrea sã le
fac de douã ori pe an, aºa cum mi s-a recomandat dar, financiar,
nu-mi permit. Mã rog la Sfântul Nectarie sã fiu bine ºi sã aibã
el grijã de mine. De un singur lucru îmi pare rãu ºi îl rog pe
Sfântul Nectarie sã mã ierte: i-am promis atunci când aºteptam
rezultatele analizelor cã, dacã o sã-mi iasã testul negativ, o sã
þin toate posturile ºi voi merge în fiecare duminicã la Sfânta
Liturghie. Din pãcate, nu mi-am putut þine promisiunea în
totalitate ºi mai ºtiu cã boala, cu îngãduinþa sfinþilor la care
ne-am rugat, se poate întoarce oricând. Este de luat aminte! ªi
pentru mine, bineînþeles.

Îþi mulþumesc, Sfinte Nectarie, cã trãiesc datoritã þie!
P.S. Revin, pentru cã am uitat sã vã spun cã, acum de curând,

Sfântul Nectarie a fãcut o minune cu o rudã a soþului surorii
mele, cãruia i-au spus medicii cã are 1% ºanse sã se trezeascã
dupã intervenþia chirurgicalã suferitã ºi i s-a îmbunãtãþit vizibil
starea dupã ce a fost uns cu ulei de la mormântul sfântului.
A fost diagnosticat cu cancer în fazã terminalã ºi nimeni nu-i
mai dãdea nicio ºansã. Persoana de care vã spun este catolicã,
este din Spania, n-a auzit niciodatã de Sfântul Nectarie decât
de la sora mea, când i-a uns picioarele umflate ºi cianotice cu
ulei, iar a doua zi s-au dezumflat ºi ºi-au recãpãtat culoarea.
S-a hotãrât sã plece la Eghina, la mormântul sfântului. Cred cã
nãdãjduieºte cã sfântul îl va vindeca.

(Monica Lazãr, Bucureºti)
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l  m

„Doctorii îl declaraserã muribund”

Mã numesc Mãdãlina Bunea, sunt din Bucureºti ºi doresc
sã vã relatez urmãtoarele:

În anul 2005 mi-am dorit foarte mult sã ajung la Eghina, la
Sfântul Nectarie. Citisem foarte multe relatãri despre minunile
acestuia ºi vroiam ºi eu sã simt mireasma acestei realitãþi. Am
încercat în diverse locuri unde aflasem cã se organizau excursii
în Grecia, dar când spuneam cã îmi doresc în mod special sã
ajung la Eghina, aflam fie cã traseul era altul, fie, atunci când
gãseam traseul dorit, aflam cã grupul era deja format ºi urma
sã plece, iar încercãrile mele erau tardive. Dupã numeroase
încercãri nereuºite, m-am resemnat ºi am abandonat aceastã
idee.

Dupã circa un an, într-o dupã amiazã, când eram la Mãnãs-
tirea Radu Vodã, m-am întâlnit „întâmplãtor” cu o colegã de
serviciu. Când sã ieºim din bisericã, colega mea se întâlneºte
„întâmplãtor” cu o cunoºtinþã, care îmi este recomandatã ca
fiind profesoarã de religie ºi care, printre alte activitãþi, organi-
zeazã excursii în Grecia. Nu mi-a venit sã cred cã, în sfârºit,
gãseam o modalitate sã ajung la Sfântul Nectarie. Mi-a spus
când era programat sã plece urmãtorul grup, respectiv peste
câteva luni. Mi-am achitat toate datoriile ce implicau costurile
acestui pelerinaj ºi aºteptam cu nerãbdare sã treacã lunile
rãmase ºi sã plecãm.

Cu câteva sãptãmâni înainte sã plec, tatãl meu s-a simþit
extrem de rãu, ºi-a fãcut un consult în oraºul în care locuieºte
ºi i s-a pus un diagnostic provizoriu de cancer la colon. A fost
sfãtuit ca, în regim de urgenþã, sã meargã la spitalul Fundeni
pentru operaþie, deºi se considera cã tumoarea era extrem de
mare, iar evoluþia bolii foarte avansatã. La analizele refãcute la
spitalul Fundeni diagnosticul s-a confirmat, iar biopsia a confir-



l m53l m

mat diagnosticul anterior, respectiv cancer la colon. A fost operat,
iar la ieºirea din spital doctorul ne-a spus cã, evoluþia fiind
galopantã, mai sunt câteva luni pânã la deces.

Tatãl meu la început s-a simþit mai bine ºi a plecat în oraºul
de domiciliu. Vãzând cã se simte mai bine, am considerat cã
pot pleca în excursia al cãrei termen de plecare se apropia. Cu
o sãptãmânã înainte de plecarea mea, tatãl meu a fost internat
la spitalul judeþean din localitatea de domiciliu într-o stare foarte
gravã, dar stabilã. Diagnosticul pus a fost de cancer în fazã
metastazicã. Cu toate acestea, eu îmi doream foarte mult sã
ajung la Eghina, având credinþa cã odatã ajunsã acolo, tatãl
meu se va însãnãtoºi. Cu câteva zile înainte de termenul de
plecare, starea de sãnãtate a tatãlui meu s-a agravat foarte tare,
iar medicii de la spital ni l-au dat acasã, considerând cã, fiind
într-o fazã terminalã a bolii, ar fi mai bine, atât pentru el, cât ºi
pentru familie, sã moarã acasã, „în patul lui”. L-am adus acasã
ºi, împreunã cu mama mea, am început sã facem minimele pre-
gãtiri pentru o iminentã înmormântare.

În ziua în care grupul a plecat în Grecia, tatãl meu era în
stare foarte gravã. Înainte ca grupul sã plece am anunþat cã în
loc de excursie mã pregãtesc de înmormântare, dar am dorinþa
ca atunci când vor ajunge sã se roage ºi pentru însãnãtoºirea
tatãlui meu, deºi aproape cã nu mai puteam nici sã sper cã mai
prinde o nouã zi. Ulterior am aflat cã în momentul ajungerii la
locul de cazare din Grecia, persoana pe care o rugasem sã-mi
ducã rugãciunea la Sfântul Nectarie a fost înþepatã de pãianjenul
„vãduva neagrã”. Înþepãtura acestuia poate fi mortalã, din cauza
cantitãþii de venin ce o introduce în corpul uman. Persoana în
cauzã a fost dusã la cel mai apropiat spital din Grecia în stare
gravã ºi cu un diagnostic necunoscut, pentru cã mult mai târziu
ºi-au dat seama cã era înþepãturã de pãianjen veninos. Printr-o
adevãratã minune, doamna profesoarã ºi-a revenit, deºi nu
eliminase veninul, iar cadrele medicale din spital erau impresio-
nante, având în vedere cã refacerea în astfel de cazuri se face
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destul de greu, dupã câteva sãptãmâni, ºi poate avea efecte
secundare dacã afecteazã creierul. Mila lui Dumnezeu a fãcut
ca în scurt timp grupul sã ajungã la Eghina ºi rugãciunea mea
sã-i parvinã Sfântului Nectarie.

Dupã o perioadã foarte grea pentru tatãl meu, acesta a
început sã vrea sã mãnânce ºi încet-încet s-a ridicat din pat ºi
s-a însãnãtoºit complet, fãrã sã mai facã vreun tratament ºi fãrã
sã facã citostatice. În momentul în care s-a întors în þarã, doam-
nei profesoare i s-a fãcut rãu ºi luni întregi a trebuit sã facã
tratament pentru a elimina veninul rãmas în corp. A fost mira-
culos ºi pentru doctori cum a putut sã iasã din spital sãnãtoasã
ºi cum abia mai târziu, dupã terminarea pelerinajului, sã-i revinã
starea de rãu. Faptul cã a putut sã meargã cu acea substanþã
ucigaºã în corp nu a putut fi explicatã decât ca o minune.

Mulþumesc Bunului Dumnezeu ºi Sfântului Nectarie pentru
multele minuni ce le-au fãcut atât cu mine, cât ºi cu cei din
jurul meu. Menþionez cã, la momentul la care vã scriu, respectiv
anul 2011, tatãl meu este sãnãtos, deºi doctorii îl declaraserã
muribund ºi ni l-au dat acasã ca sã-l pregãtim de înmormântare
încã din anul 2006, fãrã sã mai fi avut din acel moment vreo
complicaþie ºi fãrã sã fi urmat vreun tratament, decât un minim
regim.

(Mãdãlina Bunea)

l  m

„Multe poate schimba rugãciunea”

Încep a scrie despre cele întâmplate ºi trãite de mine în
urmã cu un an, când am început sã mã simt rãu. O stare generalã
de rãu pe care nu o puteam explica. Simþeam însã cã mã topeam
pe picioare. De la o zi la alta stãrile de rãu au devenit tot mai
dese ºi mai greu de suportat. Am luat vitamine, calciu ºi m-am
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odihnit. Presupuneam cã era pe fondul unei operaþii la coloanã
pe care am avut-o în urmã cu trei ani, care încã mã mai supãra,
dar mã mai gândeam ºi la faptul cã s-ar putea sã am ºi cãderi
de calciu. Am tot luat calciu ºi vitamine, însã nu era suficient,
stãrile de rãu îmi acaparau tot corpul. Nu mai rezistam ºi am
început sã chem Salvarea care mã lua la spital ºi, dupã câteva
investigaþii, îmi administrau glucozã, calciu ºi vitamine care
îmi ameliorau starea ºi puteam pleca acasã. Cam la douã–trei
sãptãmâni mi se fãcea rãu ºi trebuia sã chem iar Salvarea, acelaºi
tratament ºi iar acasã, iar ºi iar.

Din decembrie 2010 totul a devenit un calvar. Salvarea mã
lua ºi de douã – trei ori pe sãptãmânã. La un moment dat îmi
puneam perfuziile singurã acasã. Greu de crezut, dar reuºeam
– ºi aºa, starea mi se mai ameliora puþin. Medicii au pus diag-
nosticul: hipocalcemie, lipotimie, tulburare neurovegetativã. Îmi
era din ce în ce mai rãu. Începeam sã mã sufoc, respiram greu,
sã merg nu prea mai puteam, gâtul mã strângea ca un corset
strâns la maxim ºi aveam mari dificultãþi la înghiþire. Vãzân-
du-mã, o doamnã doctor neurolog m-a trimis la Bucureºti, la
spitalul Fundeni, pentru investigaþii mai ample. Diagnosticul a
fost urmãtorul – miastenia gravis. O boalã care este rarã ºi pe
care eu o numesc ciudatã. Cel mai mult mi-a afectat aparatul
respirator. Cu tratament, o perioadã m-am simþit biniºor.

Dar, dupã o lunã, a început iarãºi calvarul ºi trebuia sã merg
cu Salvarea la Bucureºti. Ajungeam la spital, unde eram imediat
bãgatã la oxigen ºi mi se fãcea tot tratamentul necesar. Îmi era
bine vreo douã–trei sãptãmâni ºi apoi iarãºi apel la Salvare,
spital. Iar analize, tratament ºi acasã. Se presupunea ºi un even-
tual atac de panicã. Eu spuneam cã mã sufoc ºi doamna doctor
nu îºi putea explica de ce la douã–trei sãptãmâni ajungeam
aºa. Nici eu nu îmi explicam, deoarece tratamentul îl respectam.
Aflându-mã internatã în spital, într-o zi de pe peretele salonului
s-a desprins o iconiþã de hârtie. Am luat-o ºi am pus-o la loc. În
saloane erau iconiþe cu Maica Domnului, Domnul Iisus Hristos
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ºi cu alþi sfinþi. Mai târziu aveam sã înþeleg cã trebuia sã Îl caut
pe Dumnezeu mai mult. Deºi suntem ortodocºi, ne rugam rar
la Maica Domnului ºi la sfinþi. Dumnezeu ne-a ajutat sã adoptãm
o fetiþã care este nãscutã pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezã-
torul, dar tot nu am înþeles prea mult. Trebuia sã ne rugãm ºi
sã îi mulþumim pentru tot ce ne-a dãruit. Am pus totul cap la
cap ºi mi-am dat seama cã asta ne lipseºte.

De Rusalii, eu tot rãu mã simþeam ºi a venit în vizitã mama
soþului meu ºi ne-a îndemnat sã mergem la bisericã, sã ne rugãm
lui Dumnezeu. Apoi, la o sãptãmânã, au venit ºi cumnatele ºi
ne-au dãruit o cutiuþã cu acatistul, ulei ºi aghiasmã micã de la
Sfântul Nectarie. Aºa a ajuns sfântul în casa noastrã, împreunã
ºi cu o carte cu minunile fãcute de el. Dar, tot slabi în credinþã,
le-am luat, ne-am bucurat de ele, urmând a citi cartea când
aveam sã mã simt mai bine. Asta se întâmpla sâmbãtã. Dumi-
nicã ne-am întâlnit toþi la bisericã ºi ne-am bucurat. Eu mã
simþeam biniºor. Luni, starea de rãu a început din nou. Marþi,
pe 21 iunie 2011, am început sã citesc cartea ºi m-am uns cu
ulei. Miercuri am început sã mã ung mai mult ºi am citit ºi
acatistul. Plângeam ºi mã ungeam, îmi era un pic mai bine.

Cartea despre minunile fãcute de Sfântul Nectarie m-a zgu-
duit din toatã fiinþa mea. Tot citind, am simþit un miros de pier-
sici sau nectarine, doar un strop de miros foarte fin. La început
am crezut cã era de la ºerveþelele umede pe care le avem în
casã, dar nimic din casã nu avea acel miros. Joi seara, întin-
zându-mã, eram foarte slãbitã, dupã ce m-am rugat, am simþit
un miros puternic ºi urât mirositor. La fel, nu ºtiam de unde.
Am întrebat-o pe fata mea dacã a adus ea ceva în casã, dar mi-a
spus cã nu. M-am mirat, nu am putut explica ºi am adormit.
Vineri dimineaþa m-am trezit cu o durere la sânul stâng ºi la
subraþ. Eram speriatã ºi tristã, pentru cã atunci chiar îmi doream
sã ajung la bisericã ºi durerea nu mã lãsa. M-am uns cu ulei ºi
dupã ceva timp mi-a trecut ºi am ajuns ºi la bisericã.
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Sâmbãtã am sunat-o pe o fatã care fusese operatã înaintea
mea (de miastenia gravis) ºi am încercat sã aflu câte ceva despre
operaþie, mi-a spus cã operaþia se face prin sânul stâng ºi pe la
subraþ. Atunci m-am speriat rãu de tot. Din acea zi am început
sã mã rog mai mult ºi mi-am dorit sã ajung la racla cu sfintele
moaºte, sã îl rog pe Sfântul Nectarie sã mã ajute, cã mult am
greºit. În data de 3 iulie am ajuns la sfânta mãnãstire unde, cu
sufletul îndurerat, i-am rugat pe Mãicuþa Domnului, pe Sfântul
Nectarie, pe Sfântul Nicolae, pe Cuvioasa Parascheva ºi pe
Sfântul Antonie cel Mare sã mã ajute, sã îmi dea sãnãtate tru-
peascã ºi liniºte sufleteascã.

Din acea zi totul s-a schimbat. Eu, soþul ºi fetiþa suntem
foarte liniºtiþi. Am simþit mereu parcã o pace, o liniºte ºi o putere
divinã care ne proteja. Starea mea s-a îmbunãtãþit considerabil,
nu am mai avut probleme cu respiraþia, am putut mesteca ºi
mânca, ºi din zi în zi mergeam mai bine. Din acea zi nu a mai
fost nevoie sã chem Salvarea. Am început sã postesc lunea,
miercurea ºi vinerea, duminica mergem la bisericã, m-am
spovedit ºi m-am împãrtãºit, ºi sfinþii împreunã cu Maica Dom-
nului nu m-au lãsat. Am luat în casã o icoanã cu Maica Domnu-
lui, o candelã ºi Paraclisul Maicii Domnului. Pe toþi sfinþii mai
sus menþionaþi i-am luat ca ocrotitori.

Dacã, înainte de a ajunge la mãnãstire, eu ºi soþul ne certam
mereu, nu puteam vorbi trei cuvinte cã ne luam la ceartã, ne
reproºam diverse lucruri, acum în casã domneºte liniºtea. Fetiþa
noastrã avea pe limbã ºi o ciupercuþã ce o deranja de foarte
mult timp ºi nu putea mânca prea bine. Am uns-o cu ulei de
când am început sã mã ung ºi eu ºi acum nu o mai are. Soþul
avea o pungã cu puroi la un dinte, s-a uns ºi, pânã a doua zi, i-a
trecut. Iar la picioare avea niºte ciuperci (micoze) care îi lãsau
rãni adânci ºi dureri ºi nu îi treceau cu nimic. A început sã se
ungã cu ulei, iar în câteva sãptãmâni a început sã se cureþe ºi sã
se cicatrizeze. De la operaþia pe care am avut-o la coloanã am
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rãmas cu dureri care nu mã lãsau. De când mã ung cu ulei
rareori mã mai doare, dar nu foarte tare.

Se apropia 19 iulie, data operaþiei, iar pe 15 iulie eram
chematã la analize. Trebuie sã vã mai spun cã timusul prezenta
ganglioni, iar doctorii mi-au spus cã dacã se înmulþesc ºi se
mãresc, nu mai este posibilã operaþia. Înainte de a ajunge la
spital pentru analize, am mers ºi am rugat paznicul de la poarta
mãnãstirii Radu Vodã sã ne lase sã mergem la uºã sã ne rugãm
ºi sã ne închinãm. La ora 7 dimineaþa s-a deschis mãnãstirea,
am intrat, ne-am închinat ºi am stat câteva minute cu mâinile
pe racla sfântului, rugându-l sã ne ajute cum ºtie el mai bine,
cãci nu ºtiam nimic din ce mã aºtepta. Tot rugându-mã, am
simþit o cãldurã cu agitaþie puternicã în burtã, iar cãldura urca
spre gât, parcã mã sufocam. În acel moment, m-am speriat ºi
mi-am luat un pic capul de la racla cu sfintele moaºte, deoarece
aveam o senzaþie ºi de lipotimie. Mi-am revenit imediat ºi am
pus capul iar pe mãsuþã cu mâinile pe raclã ºi am continuat sã
mã rog. Atunci am simþit iarãºi o cãldurã puternicã ce mi-a
coborât din cap pânã la coloanã ºi parcã mã ºi durea. Asta a
durat preþ de câteva clipe.

Apoi am ajuns la spital, am urcat la etajul 3. Nu ºtiam ce sã
fac, cãci nu vedeam pe nimeni. La un moment dat, pe hol, am
vãzut o doamnã ºi m-am dus sã o întreb încotro sã merg. Era
chiar doamna doctor pe care o cãutam. Dânsa mi-a spus tot ce
trebuia fãcut. Iar unde trebuia sã fac raze era un domn care
mi-a dat impresia cã parcã mã aºtepta. Ce vreau sã spun este cã
am simþit cum Sfântul Nectarie ne îndrumã ºi ne deschide toate
uºile. Am mai fost în acel loc de douã ori ºi nu mi s-a întâmplat
aºa. Deºi sunt amabili, acum totuºi parcã era diferit. La
radiografie s-a descoperit cã mai aveam o problemã – aveam o
venã înfundatã la plãmânul stâng. ªi bucuria cea mai mare a
fost faptul cã s-a constat cã acei ganglioni de pe timus erau mai
mici ºi nu s-au mai înmulþit, ceea ce a permis efectuarea operaþiei.

Am plecat, urmând sã mã prezint pe 19 iulie, la ora 7, pentru
operaþie. Doamna doctor care mã trata de miastenia gravis a
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rãmas uimitã de schimbarea mea ºi mi-a zis: „Ce-aþi fãcut,
doamna Dobre, cã arãtaþi mult mai bine ºi nu mai veniþi în
starea în care veneaþi?” Am rãspuns cã am început sã merg la
bisericã ºi sã mã rog. Am vãzut lacrimi în ochii dânsei ºi mi-a
spus, „Foarte bine, sã nu renunþaþi niciodatã.” La întoarcerea
spre casã am dat iar pe la mãnãstire, pentru a-i mulþumi Sfântu-
lui Nectarie pentru tot. Rugându-mã la raclã am simþit acea
agitaþie, dar nu aºa de profund ºi nu m-am mai speriat.

Duminicã am fost toþi la bisericã ºi m-am ºi spovedit. În
dimineaþa de 19 iulie, la ora 6:30, am fost iar la poarta mãnãs-
tirii, rugând paznicul sã ne lase sã intrãm în curte sã ne rugãm
mãcar la uºa bisericii. Aºa ne-am rugat, iar apoi am plecat la
spital. Am fost primitã cu bine, am intrat în salon, m-am uns cu
ulei din candela Sfântului Nectarie ºi am început sã citesc
acatistul, iar apoi pe cel al Maicii Domnului. Îl începusem ºi pe
cel al Sfântului Nicolae (mã cheamã ºi Nicoleta), dar nu l-am
terminat, cãci a venit asistenta pentru a-mi face injecþiile, ca sã
intru în operaþie. Soþul a plecat, a trecut pe la mãnãstire ºi s-a
rugat. Când a ajuns acasã, a aprins candela ºi s-a rugat la icoa-
na Macii Domnului. Asistentele au vorbit cu mine aºa de frumos
ºi m-au asigurat cã or sã aibã grijã de mine...

M-am trezit la A.T.I. fãrã durere, fãrã sondã urinarã, care
pentru mine era un blestem. Eram învãluitã într-o stare de
liniºte, de odihnã. Tot rãul dispãruse, parcã niciodatã nu fusese.
Nici nu îmi venea sã cred cã sunt operatã, îmi era foarte bine.
A doua zi, la vizitã, medicii au decis sã îmi scoatã drenele ºi sã
mã ducã în salon. Doamna doctor mi-a spus cã „timusul este
curat”. Încã un ajutor de la Sfântul Nectarie! Ajunsã în salon
mi s-au fãcut raze, totul era bine, respiram bine, nu mã mai
sufocam, puteam sã înghit, am început sã merg la toaletã, ba
chiar sã dau un pahar de apã celorlalte fete operate. Domnul
doctor, vãzându-mã cã sunt bine, a decis ca joi sã mã externeze.
În timpul operaþiei mi-au rezolvat ºi problema cu vena înfun-
datã de la plãmâni, folosind un cateter.
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Joi dimineaþa a venit soþul ºi am plecat spre mãnãstire, sã-i
mulþumim Sfântului Nectarie, Maicii Domnului ºi celorlalþi
sfinþi, precum ºi Sfântului Calinic, pe care l-am vãzut pictat în
pridvorul bisericii, când m-am rugat, afarã, în faþa mãnãstirii,
despre care ºtiu cã e grabnic ajutãtor. Pe la 16:00 am plecat de
la mãnãstire, plini de liniºtea aceea care te cuprinde ºi te mân-
gâie. Afarã era foarte cald, dar nu m-am speriat, iar cu ajutorul
sfinþilor am ajuns acasã cu bine. Pe zi ce trece mã simt tot mai
bine. I-am promis sfântului cã voi spune ºi voi da spre publicare
minunea pe care a fãcut-o cu mine, redându-mi liniºtea sufle-
teascã ºi alinarea trupeascã. Dar nu numai a mea, toatã familia
este bine. Eram cuprinsã de putreziciune. Mã simþeam atât de
rãu, cã nu mã puteam deplasa nici pânã la toaletã, iar acum
merg singurã ºi îmi rezolv toate problemele. La 21 de zile de la
operaþie am mers sã îmi scot firele, care începuserã sã iasã sin-
gure, ºi, de aceea, mi le-au scos foarte uºor. ªi domnul doctor
care a asistat a fost foarte mulþumit.

Eram moartã, dar Dumnezeu nu ªi-a întors faþa ºi mila Lui;
din contrã, m-a mângâiat ºi m-a ajutat mereu ºi în toate. Multe
poate schimba rugãciunea. Credeþi în puterea sfinþilor ºi ruga-
þi-vã, cã ei sunt peste tot cu noi ºi nu ne vor pãrãsi niciodatã ºi
se vor milostivi de noi pãcãtoºii, chiar dacã noi îi mai uitãm
câteodatã.

Mulþumim Domnului pentru toate, bune ºi rele. Pentru noi
acest chin a însemnat întãrirea noastrã în credinþã ºi ne-a fãcut
sã ne rugãm mai mult ºi sã gãsim liniºtea de care aveam nevoie.
Din rugãciune ºi post luãm putere sã trecem mai uºor peste
toate. ªi noi avem greutãþi financiare, dar acum le suportãm
altfel, înþelegând cã lucrurile materiale nu mai conteazã aºa de
mult. Soþul meu avea dereglãri de tensiune, iar acum i s-a reglat
tensiunea ºi se poate bucura ºi el de o ceaºcã de cafea.

De câte ori ajungem în Bucureºti mergem la mãnãstire sã
mulþumim pentru tot ºi sã ne rugãm pentru sãnãtate ºi înþelep-
ciune, sã fim mai buni cu cei din jur ºi sã ne strãduim sã nu
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greºim. ªtiu cã pentru mine s-au rugat ºi cei apropiaþi ºi acum
cã mã simt mai bine, pot sã mã rog ºi eu pentru ei.

Rugãciunea face minuni, am început sã ne rugãm din ce în
ce mai mult, ne-am schimbat totodatã ºi modul de viaþã, ceea
ce ne-a adus sãnãtate sufleteascã ºi trupeascã.

Pentru tot mulþumim Domnului ºi Sfântului Nectarie.
(Alina Nicoleta Dobre)

l  m

„Medicul i-a spus cã nu ºtie exact
ce s-a întâmplat”

Minunea pe care v-o relatez tuturor s-a întâmplat într-un
orãºel din Maramureº, numit Tãuþii Mãgherãuº. Era în primã-
vara anului 2006, când vecinul meu Oancea Nicolae, dupã o
rãcealã netratatã, a rãmas cu o rãguºealã în voce care nu îi mai
trecea. Dupã mai multe investigaþii ºi analize la spitalul din
Baia Mare, diagnostic clar: cancer la gât, mai exact tumoare
canceroasã în zona esofagului. Odatã cu aceastã veste tristã a
apãrut ºi zbuciumul familiei vecinului meu, care era disperatã
ºi ar fi fãcut orice pentru vindecare. Auzisem pe atunci (încã
nu eram preot) de Sfântul Ierarh Nectarie, citisem mult despre
viaþa lui ºi i-am dus lui nenea Nicu, cum îi spuneam eu, un
acatist mic al Sfântului Nectarie ºi i-am spus sã-l citeascã zilnic.

 Nenea Nicu mã chema în iarna anului acela, searã de searã,
sã povestim, dar îºi pierduse vocea total, ne înþelegeam numai
prin semne sau el scria pe hârtie anumite întrebãri, iar eu îi rãs-
pundeam. Mãrturisesc tuturor cã o parte din ceea ce era acolo,
fiind bolnav de cancer la gât, intrase cu totul în putrefacþie,
mirosea îngrozitor. Stãteam cu el seara ºi povesteam despre
multe lucruri fãcute de Dumnezeu prin sfinþii Lui. I-am dat car-
tea aceea roºie cu viaþa ºi minunile Sfântului Nectarie ºi, dupã
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câteva zile, bolnavul m-a îndemnat sã-l chem pe preotul parohiei
noastre, Ovidiu Iuga, sã-l spovedeascã, sã-l împãrtãºeascã ºi
l-am îndemnat sã citeascã zilnic Acatistul Sfântului Nectarie,
Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos ºi Paraclisul Maicii Domnului.

Toatã iarna acelui an nenea Nicu s-a rugat stãruitor sfântu-
lui, spunându-mi cu mâna pe suflet cã nãdejdea îi era la Dumne-
zeu, care prin Sfântul Nectarie putea face minunea. Menþionez
cã acest om se spovedea ºi se împãrtãºea lunar ºi, într-o searã,
în primãvara anului 2006, m-a chemat rugându-mã sã-i procur
o icoanã cu Sfântul Nectarie, pe care cu greu am gãsit-o, apoi a
început acest om ca, odatã cu rugãciunile, sã ia zilnic, 40 de
zile, pe nemâncate, aghiasmã micã cu câteva picãturi de ulei
de la Sfântul Maslu, iar rugãciunile le fãcea în continuare.

Deosebit de slab ºi pe patul de suferinþã, fãcând perfuzii ºi
citostatice, cu Acatistul Sfântului Nectarie în mânã ºi cu icoana
sfântului la cãpãtâiul patului de suferinþã, a suferit o grea ope-
raþie, i s-a pus sub zona mãrului lui Adam o canulã pentru a
putea respira, fãrã ºanse de vindecare; dar rugãciunile conti-
nuau, le fãcea, bolnav cum era, ºi iatã cã dupã operaþie minunea
s-a produs.

Treptat s-a ridicat din pat, a prins putere, iar mirosul de
putreziciune a dispãrut. Rugãciunile continuau, Sfântul Nectarie
Taumaturgul lucra vindecarea. În anul 2007, la început, a fãcut
ultimele citostatice ºi, la ultima investigaþie, fãcutã la spitalul
judeþean, secþia de oncologie, medicul l-a întrebat surprins ce
tratament a fãcut, apoi a chemat o asistentã sã-i facã lui nenea
Nicu câteva poze pentru a le trimite la Bucureºti. Speriat, nenea
Nicu se gândea cã este gata, dar medicul i-a spus cã nu ºtie
exact ce s-a întâmplat, dar, din punct de vedere medical, el este
vindecat.

Zona canulei s-a cicatrizat, iar vocea pe care nu o mai avea
deloc, acum începe sã reaparã, vorbeºte slab ºi în ºoaptã.

Minunat este cu adevãrat Dumnezeu întru sfinþii Lui. Eu
am plecat din orãºelul natal, devenind preot slujitor al altarului,
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dar pãstrez în suflet minunea pe care Sfântul Nectarie a fãcut-o
cu nenea Nicu. De atunci, din 2006, Sfântul Nectarie mã
vegheazã, iar de anul trecut, din 7 decembrie 2007, Sfântul
Nectarie a devenit al doilea hram al bisericii din parohia Posta,
jud. Maramureº, alãturi de Sfântul Prooroc Ilie, datoritã binecu-
vântãrii P.S. sale Justinian, episcopul eparhiot al Maramureºului
ºi Sãtmarului, care mi-a dat pe acest sfânt minunat sã-mi ocro-
teascã misiunea pastoralã din satul unde slujesc.

În ziua când am fost hirotonit preot, am mers în orãºelul
natal, iar nenea Nicu, sãnãtos cum e ºi azi, m-a strâns cãtre el,
iar eu l-am întrebat dacã mai citeºte Acatistul Sfântului Nectarie;
el a scos de la buzunarul de la piept acatistul ºi mi-a spus:
„Sfântul Nectarie este ocrotitorul ºi pãzitorul vieþii mele ºi îi
voi fi recunoscãtor pânã la mormânt pentru minunea fãcutã cu
mine, iar dincolo, când va veni vremea, îi voi mulþumi faþã cãtre
faþã pentru ceea ce el a fãcut în viaþa mea.”

Acum doresc sã vã aduc la cunoºtinþã o nouã minune a
aceluiaºi Sfânt Pãrinte Nectarie, fãcãtorul de minuni. Minunea
aceasta s-a petrecut în satul Posta, comuna Remetea Chioarului
(Maramureº), în parohia unde eu sunt preot. Viorica Vaida are
83 de ani. În postul Naºterii Domnului, în anul 2007, dintr-o
datã a fost cuprinsã de dureri la picioare ºi nu a mai putut sã
umble. Ea nu a vrut sã meargã la spital, pentru cã era nevoie sã
rãmânã internatã, iar sãrbãtoarea Naºterii Domnului nostru Iisus
Hristos se apropia cu paºi repezi. A luat medicamente, unsori
de multe feluri, dar durerile de picioare deveneau mai puternice.

Dupã sfintele sãrbãtori, prin luna ianuarie, spre sfârºit,
durerile în picioare erau insuportabil de mari ºi nu se mai putea
nici mãcar sprijini pe ele, dar sã mai umble prin casã, cum fãcea
pânã atunci.

A fost dusã de familie la spitalul din ªomcuta Mare, la doam-
na doctor Voica. Aceasta a internat-o în spital ºi i-a fãcut trata-
mente timp de douã sãptãmâni. Dupã douã sãptãmâni, doamna
doctor a socotit cã nu mai are ce sã-i facã ºi a trimis-o acasã.
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Înainte de a-i face ieºirea din spital, i-a dat Vioricãi un bilet de
trimitere la Baia Mare, la policlinica Sfânta Maria, la domnul
doctor Pavel.

 Dupã o examinare clarã, medicul a spus cã femeia nu are
circulaþie în picioare ºi cã are un grad avansat de gutã ºi apoi a
spus cã soluþia sigurã pentru a nu se agrava acest lucru e ca un
picior sã îi fie tãiat. Apoi, dupã ce ºi-a exprimat opinia, medicul
Pavel a trimis-o la alte investigaþii, mai detaliate, la Spitalul
Judeþean Baia Mare, unde, dupã tomografie ºi alte examene de
specialitate, alt medic a spus cã sunt afectate ambele picioare
ºi singura soluþie e sã meargã la o clinicã în Cluj sã-i amputeze
ambele picioare, dar operaþia nu va reuºi pentru cã, la vârsta
de 83 de ani, organismul e slãbit ºi va muri pe masa de operaþie.

 La începutul lui februarie 2008, fiica bãtrânei Viorica,
Florica Criste, a venit la oficiul nostru parohial ºi a cerut pentru
mama ei sã aduc de la magazinul „Sfântul Nicolae” din Baia
Mare o icoanã cu Sfântul Nectarie. Atunci i-am dat cãrticica roºie
cu Acatistul Sfântului Nectarie ºi Acatistul Sfântului Grigorie
Decapolitul. Dupã câteva zile i-am adus icoana sfântului ºi i-am
dat ulei din candela Sfântului Nectarie, din insula Eghina –
Grecia –, ºi ulei sfinþit de la Sfântul Maslu, cu care femeia se
ungea zilnic, seara, dupã ce citea acatistul celor doi sfinþi.

Înainte de sfintele sãrbãtori ale Învierii Domnului, când
am fost sã o mãrturisesc ºi sã o împãrtãºesc, se vedea pe ochii
ei cã era mai bine, stãtea pe marginea patului ºi mã aºtepta în
mânã cu Acatistul Sfântului Nectarie, iar deasupra capului, la
loc de cinste, împodobitã cu ºtergar maramureºean þesut, veghea
din icoanã peste ea „minunatul vindecãtor” care avea sã facã
minunea.

ªi iatã cã minunea se produce. La începutul lunii mai, fiica
ei lucra în grãdina casei. Deºi nu mai pãºise de multe luni sin-
gurã, numai cu ajutor, bãtrâna Viorica a venit încet, dar singurã
pe picioarele ei în grãdinã, iar când fiica ei, înmãrmuritã, a între-
bat-o cu cine ºi cum a ajuns în grãdinã, ea a rãspuns cã a venit
sã vadã ce lucreazã ºi cã poate are nevoie de ajutor.
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 De atunci, tanti Viorica umblã încet, uitã ºi de bâtã din
când în când ºi se plimbã prin casã sau prin curte. Dureri în
picioare mai are, dar nu aºa cum erau, ºi ea, dar mai ales familia
ei, sunt convinºi cã Sfântul Nectarie a tãmãduit-o, ferind-o de
amputarea picioarelor.

 Ea îi mulþumeºte sfântului, mãrturisind faptul cã Domnul
Dumnezeu prin el a vindecat-o, iar el, alãturi de proorocul Ilie,
ocroteºte biserica noastrã, fiind singura bisericã din episcopia
noastrã ce îl are ca ocrotitor.

(Preot Dorin Tãmaº, Parohia Posta, Maramureº)

l  m

„Tusea s-a oprit”

Mã bucur sã mai aduc o mãrturie a unei alte minuni fãcute
de Sfântul Nectarie! Faptul cã sfinþii, rãsplãtiþi de Domnul cu
harul facerii de minuni pentru dragostea lor, sunt tare grabnic
ajutãtori ºi nu se uitã la pãcatele celor care îi cheamã în ajutor
mã face sã îmi dau ºi mai bine seama cât de sãraci suntem
sufleteºte, cât de pãcãtoºi ºi totodatã cât de neputincioºi, fãrã
ajutorul lor minunat...

Aº vrea sã vã povestesc ºi eu ajutorul pe care Sfântul Nectarie
l-a dat din nou fetiþelor mele, Anastasia ºi Sofia, dupã ce, în
urmã cu trei ani, a vindecat-o complet de astm bronºic ºi alergii
pe Anastasia, boalã care a chinuit-o mai bine de trei ani, aºa
cum am relatat într-o altã mãrturie, publicatã de Ciprian Voicilã
în cartea Sfântul Nectarie – Minuni în România. Numele meu
este Ana Pascu, locuiesc în Bucureºti ºi am douã fetiþe, Anastasia,
care împlineºte anul acesta unsprezece ani, ºi Sofia, de opt ani.

Înainte de a o vindeca definitiv de astm, de câte ori Anasta-
sia era în crizã ºi tuºea, sãrãcuþa, zi ºi noapte, de nu se putea
odihni nimeni din familie, am observat cã, de câte ori îi puneam
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iconiþa Sfântului Nectarie pe piept, tusea i se potolea brusc ºi
nu o mai supãra o perioadã lungã de timp, ce dura între câteva
ore ºi o zi.

În februarie anul acesta, ambele fetiþe s-au îmbolnãvit de
virozã. Au fãcut febrã, le-a durut gâtul, au tuºit... într-o zi erau
mai bine, a doua zi mai rãu, iar îºi reveneau, iar cãdeau, ºi au
dus-o aºa câteva sãptãmâni. Mai rãu a fost în noaptea dinspre
1 martie, când Anastasia a tuºit atât de mult ºi de rãu, încât
m-am temut cã a fãcut iarãºi crizã de astm, ºi asta în ciuda
tuturor tratamentelor pe care eu, prevãzãtoare, i le dãdusem.
Nu dormea nici ea, nici noi, pãrinþii, care ne învârteam în jurul
ei ºi nu ºtiam ce sã-i mai facem.

Pânã la urmã, pentru cã nici surioara ei nu putea sã doarmã,
am mutat-o pe Anastasia pe canapeaua din living. Acolo am
vãzut icoana Sfântului Nectarie ºi mi-am amintit cum i se alina
tusea când i-o puneam pe piept. I-am pus-o pe piept ºi i-am
spus: „Anastasia, roagã-te Sfântului Nectarie; cum te-a vindecat
de astm ºi îþi alina tusea când aveai crize, sã te ajute ºi acum!”
ªi m-am aºezat lângã ea, rugându-mã din toþi rãrunchii Sfântului
Nectarie, pregãtindu-mã sã o veghez toatã noaptea. Dar, ce sã
vezi? Nici nu i-am pus bine icoana, cã tusea s-a oprit. Anastasia
a adormit imediat ºi, dupã vreo zece minute de aºteptare, con-
vingându-mã cã nu mai tuºeºte, i-am mulþumit sfântului cu
recunoºtinþã pentru ajutor ºi m-am dus la culcare.

Anastasia nu a mai tuºit nici a doua zi, decât foarte puþin,
dupã-amiaza, ºi, ulterior, s-a vindecat. În schimb, a doua zi
dimineaþã, a început Sofia sã tuºeascã foarte rãu, deºi peste
noapte dormise liniºtitã. Avea febrã mare ºi zãcea, toropitã, de
când se trezise pe la ora ºapte dimineaþa, tuºind fãrã încetare.
Abia pe la ora nouã mi-a venit gândul cel bun ºi i-am pus ºi ei
icoana Sfântului Nectarie pe piept, povestindu-i întâmplarea
de peste noapte ºi îndemnând-o sã se roage. ªi Sfântul Nectarie
s-a milostivit ºi de ea ºi tusea a încetat brusc, de parcã nici nu
ar fi fost. I-a revenit abia dupã-amiaza târziu, fãrã sã mai fie
atât de violentã ºi, cu lungi întreruperi, a mai durat vreo douã zile.
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Îi mulþumesc iar ºi iar Sfântului Nectarie pentru ajutorul
dat, pe care nu îl meritãm, cãci suntem oameni pãcãtoºi. Mã
rog în continuare Sfântului Nectarie sã le ocroteascã ºi sã le
dea sãnãtate, cãci pentru un pãrinte nu este suferinþã mai mare
decât sã-ºi vadã micuþii chinuindu-se.

Dumnezeu sã ne ajute pe toþi, împreunã cu Preasfânta Sa
Maicã ºi toþi sfinþii, aceºti prieteni minunaþi!

(Ana Pascu)

l  m

„Aveam un nodul destul de mare, mobil”

Mã numesc Cristina, am 30 ani, ºi sunt din Bucureºti. Aº
vrea sã povestesc o minune care mi s-a întâmplat. ªi fac asta nu
spre lauda mea (cãci sunt nevrednicã ºi pãcãtoasã ºi nu merit
asemenea minuni), ci spre slava lui Dumnezeu ºi a sfinþilor
Sãi...

La scurt timp dupã Paºte, am început sã simt o durere puter-
nicã ºi violentã la sânul stâng... M-am gândit cã e ceva trecã-
tor... Durerile au continuat însã... M-am palpat ºi mi s-a pãrut
cã se simte ceva tare, dar m-am gândit cã nu sunt eu obiectivã
ºi cã, din cauza faptului cã mã doare ºi tot stau cu gândul la asta,
de aceea simt aºa ceva... În luna mai trebuia sã nascã cumnata
mea ºi, mergând la doctoriþã, sã o întreb ultimele detalii pentru
naºtere (avem aceeaºi doctoriþã amândouã), m-a întrebat ce
fac, cum sunt dupã laparoscopie etc. ... I-am zis cã, în general,
bine, dar cã mã doare un sân de vreo lunã de zile... M-a pus sã
mã dezbrac sã mã consulte ºi... ªoc... Mi-a zis cã am un nodul...
A sunat-o pe o colegã de-a dânsei care face ecografii mamare,
sã mã programeze pentru ecografie... Doctoriþa respectivã era
însã în concediu ºi a rãmas ca, în momentul în care se întoarce,
sã mã sune sã vin la ecografie.
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Am ajuns acasã un pic cam tulburatã (având antecedente
în familie – mama e operatã de fibrom, iar sora mamei de nodul
la sân). Cu toate acestea, aveam ºi o oarecare liniºte sufle-
teascã... Am zis: „Fie voia Domnului”... M-am rugat Sfântului
Nectarie ºi Cuvioasei Parascheva ºi am încercat sã mã liniºtesc.
Pe 26 mai, dupã ce a nãscut cumnata mea, mama acesteia ºi
soþul ei au vrut sã mergem la Radu Vodã, sã îi mulþumim Sfân-
tului Nectarie cã naºterea decursese normal.

Ajungând la Radu Vodã, i-am mulþumit Sfântului Nectarie
pentru cumnata mea ºi l-am rugat sã mã ajute sã nu fie ceva
complicat la sân. A doua zi, pe 27 mai, de ziua Sfântului Ioan
Rusul, am mers la bisericuþa de la spitalul Polizu ºi m-am închi-
nat moaºtelor sfântului, mulþumindu-i pentru cumnata mea ºi
rugându-l ºi pe Sfântul Ioan sã mã ajute cu problema mea....
Am primit de la doamna de la lumânãri o sticluþã cu ulei din
candela care arde la moaºtele Sfântului Ioan Rusul. Am citit
acatistul sfântului ºi m-am uns cu ulei... În zilele urmãtoare am
avut niºte dureri cumplite... Nici nu puteam sã dorm noaptea...
Dar m-am uns cu ulei în continuare... Cu timpul, durerea m-a
mai lãsat.

Pe 15 iunie, mergând cu Loredana (cumnata mea) la con-
trol, doctoriþa m-a întrebat cum sunt... I-am zis cã am avut dureri
cumplite, dar cã acum nu mã mai doare nimic... M-a pus iar sã
mã dezbrac sã mã consulte... ªi... slavã lui Dumnezeu ºi sfinþilor
Sãi! Nu mai era nimic. Doctoriþa era uimitã. A zis cã aveam un
nodul destul de mare, mobil, care atunci când miºcam mâna se
miºca ºi el ºi se vedea foarte bine. I-am spus cã este mila lui
Dumnezeu ºi lucrarea Sfântului Nectarie ºi a Sfântului Ioan
Rusul. ªi sunt convinsã cã m-au ajutat mult ºi rugãciunile docto-
riþei, care este un om extraordinar, cu o credinþã tare ºi care îºi
ajutã pacientele, atât medical, cât ºi prin rugãciune. Slavã lui
Dumnezeu ºi sfinþilor Sãi!

(Cristina Caciantoni)
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l  m

„Am reuºit sã fac mult doritul
autotransplant”

Încep ºi eu prin a-I da slavã lui Dumnezeu pentru toate ºi,
în special, prin a-I mulþumi pentru salvarea minunatã dintr-o
boalã cumplitã prin care mi-a fost îngãduit sã trec la vârsta de
34 de ani, în 2006.

Boala s-a declanºat în ultimul trimestru al celei de-a doua
sarcini prin apariþia unui ganglion supraclavicular care, în timp,
s-a divizat. Dupã naºterea mult doritei fetiþe (eu mai având un
bãieþel, de 3 ani), am început investigaþiile medicale care se
impuneau ºi am aflat, cu multã durere, cã boala mea era de
naturã canceroasã. Am fost diagnosticatã cu limfom Hodgkin
faza a doua, care, în principiu, nu este operabil, el tratându-se
prin chimio ºi radioterapie.

Dupã o perioadã de frãmântãri intense ºi multe întrebãri
fãrã rãspuns la vremea respectivã, am trecut la faza de acceptare
a bolii ºi am început chimioterapia la mine în judeþ. A urmat
apoi radioterapia care se impunea, la Cluj, în urma cãreia speram
ca ºi cel din urmã ganglion sã disparã. O perioadã (cam trei
luni) boala a stagnat, dupã care a recidivat ºi coºmarul a reînce-
put. Spre deosebire de prima fazã a bolii, acum devenise mult
mai agresivã ºi mult mai greu de þinut sub control; nu mai vor-
besc de toate temerile mele, de disperarea care mã cuprindea
ºi de gândurile chinuitoare care mã stãpâneau ºi care nu mã
lãsau sã dorm.

Cert este cã mi-a fost foarte greu sã depãºesc momentul,
dar gândul cã-mi va creºte „alta” copiii m-a fãcut sã mã încrânce-
nez ºi m-am mobilizat sã lupt mai departe. Aºa cum spuneam,
boala avansase ºi se impunea un transplant medular (sau un
autotransplant dacã era posibil). Din fericire, dosarul mi-a fost
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aprobat la spitalul Fundeni din Bucureºti, unde am intrat în
tratamentul premergãtor transplantului.

Dar Dumnezeu a îngãduit din nou sã mã treacã prin focul
marilor încercãri. Nu reuºeam sã intru în transplant din cauzã
cã boala nu mai rãspundea la tratament. Doctorii chiar îmi
dãduserã drumul la „vatrã” (dupã ce au epuizat tot protocolul
de tratament), vizibil uimiþi ºi recunoscându-ºi neputinþa cu
privire la evoluþia bolii mele (eram un caz pierdut). În Bucureºti
am o prietenã dragã mie (Dumnezeu s-o miluiascã!), care mi-a
purtat de grijã ca o sorã. Prin ea l-am cunoscut ºi pe Sfântul
Nectarie de la Mãnãstirea Radu Vodã, cu ale cãrui rugãciuni m-am
întãrit ºi mi-am hrãnit sufletul pentru lupta cea mare ºi grea.

Iatã cã, prin rugãciunile Maicii Domnului (protectoarea
fetiþei mele) ºi ale acestui mare sfânt, Dumnezeu S-a milostivit,
boala a stagnat ºi am reuºit sã fac mult doritul autotransplant,
care a decurs foarte bine. Vreau sã precizez cã, în acea perioadã,
am simþit mai mult ca niciodatã puterea rugãciunii celor ce
ºi-au jertfit din timpul lor pentru mine – Dumnezeu sã-i rãsplã-
teascã! Au trecut doi ani ºi jumãtate cu sãnãtate ºi mulþumesc
Domnului pentru cã mi-a dat ºansa sã îmi cresc copilaºii alãturi
de soþul meu.

(Angela Morar)

l  m

„O diferenþã enormã între ecografii”

Vã scriu pentru cã îmi doresc de ceva vreme sã fac lucrul
acesta, dar mãrturisesc cã nu mi-a fost foarte uºor sã-mi aºtern
gândurile pe hârtie. O fac acum, totuºi, pentru cã doresc sã
mulþumesc lui Dumnezeu ºi Maicii Domnului pentru ajutorul
pe care mi l-au dat mie ºi celor apropiaþi mie, prin intermediul
Sfântului Nectarie.
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În cazul meu, prima minune s-a petrecut în anul 2008, când
am avut o încercare foarte mare în familia mea, cãreia simþeam
cã nu-i pot face faþã ºi cã, din cauza aceasta, mã voi îmbolnãvi.

Deºi nu eram o creºtinã practicantã, ultima soluþie mi s-a
pãrut aceea de a merge sã cer ajutorul Sfântului Nectarie, de
care auzisem cã face minuni ºi la ale cãrui moaºte de la Mãnãs-
tirea Radu Vodã mai fusesem de câteva ori cu o prietenã.

L-am rugat atunci pe Sfântul Nectarie, din tot sufletul ºi cu
toatã credinþa, sã mã ajute cu rezolvarea necazului din familia
mea, dupã cum ºtie cã va fi mai bine pentru toþi cei implicaþi.

Sfântul Nectarie a fãcut minunea cu noi aproape pe loc (în
decurs de câteva zile), dar aceastã minune a avut ºi o urmare
extraordinarã, ºi anume faptul cã din acel moment eu m-am
întors la Dumnezeu ºi am început sã pãºesc pe drumul credinþei.

A doua oarã când am alergat la Sfântul Nectarie a fost la
sfârºitul anului trecut, când fiica mea cea micã a avut niºte
probleme de sãnãtate, care s-au succedat în decursul a douã
luni. Totul a început cu un leºin, în urma cãruia a ajuns la Spita-
lul de Urgenþã, unde a fost operatã de apendicitã. La aproape o
sãptãmânã dupã aceasta, a început sã se simtã rãu, starea înrãu-
tãþindu-i-se de la o zi la alta.

Am mers sã facem analize, ecografii, în urma cãrora medicii
ne-au spus cã este vorba de o problemã de naturã ginecologicã,
dar nimic foarte clar. În cele din urmã, am ajuns la un medic
ginecolog foarte bun, care i-a pus diagnosticul de chist endome-
triozic ºi care i-a spus sã revinã peste douã luni, sã refacã eco-
grafia, fiind de pãrere cã este foarte posibil sã trebuiascã sã o
opereze, ceea ce însemna extirparea ovarului bolnav. Eram
destul de speriaþi de acest gând, chiar dacã aceasta nu era o
operaþie foarte dificilã sau gravã, dar nu ne doream ca ea sã
rãmânã, la vârsta de 23 de ani, cu un singur ovar.

Cu toate acestea, am avut tot timpul o liniºte în suflet pentru
cã am ºtiut ce aveam de fãcut. Din primul moment m-am rugat
la Maica Domnului ºi la Sfântul Nectarie, ca sã nu ajungã la



l m72l m

operaþie. Iar de câte ori fiica mea îmi spunea cã medicul i-a dat
de înþeles cã în cazul acestui diagnostic, extirparea ovarului
este singura soluþie, îi spuneam sã aibã încredere cã existã ºi
minuni. În tot acest timp, pânã în luna februarie, când a mers
sã repete ecografia, m-am rugat ºi am avut credinþa cã Maica
Domnului ºi Sfântul Nectarie o vor ajuta.

Am vãzut cele douã ecografii (cea din decembrie ºi cea din
februarie) ºi este o diferenþã enormã între ele, chiar ºi noi, care
nu suntem medici, ne putem da seama de lucrul acesta. Medicul
i-a spus cã, în mod surprinzãtor, nu mai este vorba de un chist
endometriozic, ci este vorba de un chist obiºnuit, care poate fi
tratat hormonal.

A treia minune s-a petrecut acum o lunã ºi ceva, când fiica
mea cea mare a fãcut o hernie de disc. Dupã tomografie i s-a
spus cã trebuie sã fie operatã, pentru cã altfel este foarte posibil
sã paralizeze. Ea a intrat în panicã ºi încerca sã se încurajeze,
spunându-ºi cã, dacã trebuie sã facã aceastã operaþie, gãsirea
unui medic bun, în care sã aibã încredere, este soluþia.

Dar ºi în cazul ei am avut aceeaºi pace în suflet, ºtiind cã,
dacã mã rog la Dumnezeu, la Maica Domnului ºi la Sfântul
Nectarie, nu va fi nevoie de operaþie. ªi aºa a fost! Am consultat
un medic de la spitalul prof. dr. Bagdasar-Arseni, care ne-a spus
cã problema poate fi rezolvatã ºi fãrã operaþie. Mai mult decât
atât! Vizavi de casa în care locuieºte fiica mea este un cabinet
de kinetoterapie, de care ea nu ºtia, pentru cã se mutase de
curând în acea casã. A vãzut acest cabinet de la fereastra camerei
ei ºi, minune, a vãzut chiar o persoanã cunoscutã de ea, care se
ocupa de pacienþi. A luat legãtura cu aceasta ºi a început
tratamentul în foarte scurt timp, tratament care deja a dat roade
foarte bune ºi pe care trebuie sã-l facã timp de ºase luni.

A patra minune s-a petrecut cu o doamnã care a lucrat în
acelaºi loc în care lucrez ºi eu, un om foarte bun, de care mã
apropiasem.
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Acum un an, aceastã doamnã a început sã aibã niºte simp-
tome ciudate ºi în scurt timp i-au paralizat mâna ºi piciorul
stâng. În urma tomografiilor s-a depistat cã are o tumoare la
creier, de naturã canceroasã. Medicii au spus cã, din cauza
aºezãrii tumorii, aceasta nu poate fi operatã. A început imediat
radioterapia ºi tratamentul citostatic. Pe parcursul acestui
tratament a repetat de douã ori tomografiile, iar la ultima, adicã
cea de acum trei sãptãmâni, în locul tumorii se vede doar o patã.

Dumneaei, deºi nu este o creºtinã practicantã, ºi-a pus toatã
nãdejdea în ajutorul lui Dumnezeu ºi, din câte mi-a spus, au
fost mai multe persoane care s-au rugat pentru dumneaei. ªi
eu m-am rugat tot timpul la Maica Domnului, la Sfântul Nectarie
ºi la Sfântul Pantelimon. Am fost ºi la mai multe Sfinte Masluri
de unde i-am dus ulei sfinþit, pâine ºi fãinã. Iar cu vreo douã
luni înainte de rezultatul tomografiei, i-am dãruit cartea cu
minunile din România ale Sfântului Nectarie, sperând sã citeascã
din ea ºi astfel sã-ºi îndrepte rugãciunile spre el (mi-am dat
seama, de mai multe ori, cât de greu ºi de delicat este drumul
de întoarcere al oamenilor la credinþã. Aºa a fost ºi cu mine, nu
am reuºit cu adevãrat decât atunci când am fost foarte lovitã).
Înainte de tomografie cu vreo câteva sãptãmâni, mi-a spus cã a
fost la Mãnãstirea Radu Vodã cu o vecinã, care mai fusese
înaintea dumneaei. S-ar putea sã fi citit ºi din cartea pe care
i-am dat-o, ºi aceasta sã o fi determinat sã meargã la Radu Vodã.

Oricum, cert este cã, în urma rugãciunii la moaºtele Sfântu-
lui Nectarie, tumoarea a rãmas doar o patã. Pareza nu a dispãrut
încã, iar medicii i-au recomandat ca, pentru o vreme, sã continue
tratamentul cu citostatice, dar sunt convinsã cã minunea va
lucra în continuare, dupã voia lui Dumnezeu.

Îi mulþumesc Bunului Dumnezeu pentru iubirea de oameni
pe care ne-o aratã prin sfinþii Sãi! Îi mulþumesc, îi sunt
recunoscãtoare ºi o iubesc pe Maica Domnului pentru ajutorul
ºi ocrotirea pe care ni le-a dat mie, familiei mele ºi celor dragi,
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de-a lungul vieþii noastre de pânã acum, chiar ºi atunci când
nu am ºtiut sã i le cerem!

Îi mulþumesc ºi îl iubesc pe Sfântul Nectarie pentru minunile
pe care Dumnezeu le-a fãcut prin el, pentru mine, pentru familia
mea ºi pentru cei dragi mie, ºi mã rog în continuare sã ne ajute,
pe noi, pe toþi!

 (Beatrice Ruse, Bucureºti)

l  m

„Mi-am primejduit viaþa de aici”

Am 36 de ani ºi sunt o criminalã. Am ucis de trei ori,
fãcând trei avorturi. Dacã la primul ºtiam cã este un pãcat, dar
m-am învoit uºor, pentru cã totuºi nu înþelegeam urmãrile, al
treilea a fost deosebit de traumatizant, deoarece ºtiam mult
mai multe despre avort decât la 21 de ani, ºi sufletul îmi era
deja slãbit ºi hãituit de pãcatele de pânã atunci.

Doamnelor ºi domniºoarelor care vã gândiþi sã faceþi acest
lucru, întãriþi-vã cu nãdejdea în Dumnezeu ºi renunþaþi imediat
sã vã mai gândiþi aºa ceva! Dacã citiþi aceste rânduri, sunteþi
deja pe calea cea bunã. Nu renunþaþi cu niciun motiv la sarcinã,
chiar dacã vã gândiþi cã nu aveþi bani pentru creºterea copilului
sau veþi fi privite urât de restul oamenilor. Cu ajutorul lui
Dumnezeu ºi cu rugãciunile voastre, se vor aranja toate lucrurile
spre binele vostru ºi al copilului.

Eu, deºi mi-am dorit copii de la 19 ani, am cedat, prosteºte,
îndemnurilor partenerilor mei de viaþã care mã convingeau
cã nu e momentul unui copil. I-am pierdut ºi pe ei ºi pe copii,
mi-am primejduit viaþa de aici – pentru cã sunt bolnavã acum –
ºi viaþa veºnicã, dar tot mai am speranþã ºi mã rog la Dumnezeu
sã mã miluiascã ºi sã mã ierte.

Dumnezeu e mare ºi milostiv ºi a gãsit motiv sã-mi dãruiascã
o minune în copilaºul pe care l-am nãscut acum 6 luni. Abia
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acum, þinându-mi copilul în braþe, plâng cu adevãrat amar ºi
rupere de suflet cele trei crime pe care le-am fãcut. Abia acum
înþeleg grozãvia cu care mi-am permis sã iau vieþi ce nu le
puteam da eu.

ªi iatã cum m-a ajutat Sfântul Nectarie. Cu o lunã înainte
sã nasc, duhovnicul mi-a dat acatistul sfântului ºi mi-a spus
sã-l citesc zilnic pânã nasc. Nu ºtiam nimic despre Sfântul Necta-
rie la acel moment, dar am citit acatistul cu încredere cã duhov-
nicul meu ºtie de ce mi-a spus aºa. Lenea m-a þinut sã nu-l citesc
zilnic, dar ºi aºa, sfântul m-a ajutat. Am probleme cu rinichii ºi
cu sânii de mult timp, anemie feriprivã din naºtere, ºi totuºi am
nãscut un bãieþel de 4,200 kg, frumos ºi sãnãtos, pe care l-am
ºi alãptat. Cezariana putea fi foarte riscantã pentru mine, la fel
ºi recuperarea de dupã operaþie. Cu toate problemele ºi riscul
vârstei, operaþia a durat 15 minute, nu am pierdut mult sânge
ºi rinichii ºi-au reluat funcþia a doua zi. Nu-i asta o minune?

Dupã ce am nãscut, m-am lãsat prinsã în viaþa de mãmicã
ºi abia acum, la ºase luni distanþã, reiau citirea Acatistului Sfân-
tului Nectarie, pentru cã abia acum citesc cartea Minuni în
România ºi realizez cât de mult ajutor ºi cât de grabnic rãspunde
sfântul rugãciunilor noastre. ªi cine credeþi cã mi-a salvat copilul
când l-am scãpat din cãrucior? Am înclinat prea mult cãruciorul
ca sã urc niºte scãri ºi Filip a alunecat ºi a cãzut în faþã. Dumne-
zeu, Maica Domnului ºi Sfântul Nectarie l-au ocrotit ºi a ajuns
pe picioarele unei vecine care chiar atunci venea dupã noi. Copilul
e întreg, nu a pãþit absolut nimic. Putea sã fie foarte grav!

Acum mã rog sfântului pentru sãnãtate, pentru cã mã
încearcã rãu de tot ganglionii inflamaþi în mai multe locuri.
Nevrednicã sunt de bucuriile acestei vieþi, dar mã rog sã trãiesc
pentru copilaºul acesta, pentru darul minunat pe care l-am
primit tocmai acum. Dumnezeu îi ceartã pe cei pe care-i iubeºte,
ca sã se îndrepte ºi sã le fie bine. ªi ne trimite ajutoare de nãdej-
de, cum este ºi Sfântul Nectarie. Doamne ajutã!

(Paula, Constanþa)
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Mã numesc Ioana ºi de curând am citit cartea Minunile
Sfântului Nectarie. Vreau sã adaug ºi eu la aceste minuni fãcute
de Sfântul Nectarie încã una, cea pe care sfântul a fãcut-o pentru
fiul meu.

De la extracþia unui dinte a ajuns sã facã trei operaþii. La
unul din spitale am întâlnit o doamnã care mi-a descris
Mãnãstirea Radu Vodã, eu auzind cã existã moaºtele sfântului
în aceastã mãnãstire. Deºi nu cunoºteam oraºul, am ajuns foarte
repede. Am stat la slujbã ºi, povestind ce a pãþit fiul meu, am
primit ulei sfinþit de la candela unde se aflau moaºtele Sfântului
Nectarie. L-am uns pe fiul meu, iar în urmãtoarea zi trebuia sã
fim internaþi la stomatologie pentru o altã intervenþie, închide-
rea canalului la acest dinte. Vã mãrturisesc cã acel canal era
închis ºi nu a mai fost nevoie de intervenþie.

Totuºi, medicii au chemat comisia ºi l-au vãzut ºi ziua urmã-
toare. Era adevãrat, nu a mai fost operat la danturã. Mulþumesc
Sfântului Nectarie pentru minunea fãcutã. Vã rog sã aveþi
încredere în Sfântul Nectarie, cã nu lasã pe nimeni în suferinþã.
Doamne ajutã! Amin!

(Diana Netotu)

l  m

„Acum Nectaria are 10 luni”

Numele meu este Camelia, sunt din Timiºoara, ºi vreau
sã mãrturisesc ºi eu ajutorul minunat pe care l-am primit de la
Maica Domnului, Sfântul Nectarie ºi sfinþii martiri mãrturisitori
de la Aiud.

O sã încep prin a vã spune cã am o fetiþã, Andreea, de 7 ani,
ºi o fetiþã, de 10 luni. Diferenþa aceasta mare între fetiþele mele
nu am dorit-o noi (eu ºi bunul meu soþ, de care eu nu sunt
vrednicã), ci Bunul Dumnezeu a îngãduit-o pentru pãcatele
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noastre, dar ºi pentru a ne încerca credinþa ºi nãdejdea în El ºi
în sfinþii Lui.

Timp de 6 ani am tot aºteptat al doilea copilaº ºi am fãcut
tot felul de controale pe la diverºi medici, care nu gãseau nimic
în neregulã. Între timp, l-am cunoscut ºi eu pe Sfântul Nectarie
printr-o carte primitã în dar de la maica stareþã de la mãnãstirea
Logreºti, Gorj. Am citit cartea plângând aproape tot timpul, iar
din acel moment m-am simþit foarte aproape de Sfântul
Nectarie. Lucrarea mea de licenþã a fost despre viaþa ºi misiunea
Sfântului Nectarie în Biserica Ortodoxã.

Dupã 6 ani de aºteptãri ºi rugãciuni cãtre Maica Domnului
ºi Sfântul Nectarie, am rãmas însãrcinatã. Bucurie mare, dar, în
acelaºi timp, bucuria mi-a fost umbritã de o grijã prea mare cã
nu voi putea intra în concediu pentru îngrijirea copilului, pentru
cã aveam o întrerupere de o lunã în activitate (schimbasem
locul de muncã). Grija aceasta nu îmi dãdea pace ºi mã mâh-
neam foarte mult pentru cã, dupã atâtea aºteptãri, nu mã pot
bucura din plin ºi cã las griji lumeºti sã punã stãpânire pe bucuria
mea. Aceastã grijã a fost de scurtã duratã, deoarece Bunul
Dumnezeu ºi Preacurata Sa Maicã au rezolvat problema ºi
puteam intra în acel concediu.

Dar, din cauza necredinþei mele, la 7 sãptãmâni de sarcinã,
copilaºul meu a murit în pântece. Am suferit foarte mult, atât
eu cât ºi soþul meu ºi fetiþa noastrã, care se ruga în fiecare searã
sã aibã ºi ea un frate sau o surioarã.

Ceea ce vreau sã mãrturisesc eu acum este supãrarea pe
care am simþit-o faþã de Sfântul Nectarie. Supãrare de care mã
ruºinez foarte tare, dar care a fost în sufletul meu în acea peri-
oadã. Am fost la pãrintele duhovnic, am mãrturisit acele senti-
mente, dar în mintea ºi inima mea mã tot întrebam de ce nu
m-a ajutat Sfântul Nectarie, aºa cum a ajutat atâtea ºi atâtea
femei, doar promisesem cã voi da numele sãu copilaºului. Au
trecut astfel 3 luni, dupã care, în mod nesperat, am rãmas
însãrcinatã din nou. Mãrturisesc cã, în acest timp, mi-am tot
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cerut iertare de la Sfântul Nectarie ºi l-am rugat frumos sã aibã
milã ºi de noi în rugãciunile sale. Tot în acea perioadã am fost
la Aiud, la sfinþii martiri mãrturisitori, ºi ne-am rugat la sfin-
tele moaºte.

De aceastã datã, Bunul Dumnezeu, Maica Preacuratã, Sfântul
Nectarie ºi sfinþii martiri mãrturisitori de la Aiud s-au milostivit
de noi, mult pãcãtoºii, ºi, dupã 9 luni, am nãscut un îngeraº de
fetiþã, Nectaria, care, alãturi de celãlalt îngeraº, Andreea, ne
lumineazã vieþile ºi ne bucurã inimile.

Acum Nectaria are 10 luni, este sãnãtoasã ºi este bucuria
noastrã, a tuturor. Nãdãjduiesc cã bunul Sfânt Nectarie îmi va
ierta necredinþa ºi ne va purta de grijã, fiind, alãturi de Maica
Domnului, ocrotitorul nostru.

Slavã Domnului, Maicii Sale Preacurate, laudã Sfântului
Nectarie ºi tuturor sfinþilor pentru toate binefacerile ce ni le
dãruiesc în fiecare zi!

(Camelia Gornoviceanu)

l  m

„Nu ºtiam dacã mai sunt o fiinþã umanã”

Se împlinesc în curând doi ani de când Sfântul Nectarie a
intrat în viaþa mea asemenea unei minunate adieri, adierea
veºniciei care mi-a transformat existenþa.

Spre sfârºitul anului 2008, am început sã mã simt rãu. Doc-
torul m-a trimis sã fac mai multe analize, dar nimic nu pãrea sã
fie anormal. Starea mea sufleteascã era chiar mai rea decât cea
a trupului, treceam printr-o depresie profundã ºi mã luptam cu
o insomnie rebelã.

Totul a continuat pânã în toamna anului 2009, când lucru-
rile s-au înrãutãþit. Aveam dureri atât de mari, încât loveam
zidurile ºi urlam. Erau momente când nu ºtiam dacã mai sunt o
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fiinþã umanã sau un animal înjunghiat. În octombrie m-am
întâlnit cu o prietenã care, surprinzãtor, mi-a oferit o carte, carte
cu care a început schimbarea vieþii mele. Menþionez cã acea
prietenã nu ºtia cã mã simt rãu, nu ne mai vãzuserãm de un an
ºi ne-am reîntâlnit pentru câteva ore doar. Cartea era despre
Sfântul Nectarie, fãcãtorul de minuni. M-a surprins gestul,
pentru cã nu ºtiam absolut nimic despre sfânt.

Din momentul în care am deschis-o, ceva s-a schimbat în
sufletul meu, o pace necunoscutã pânã atunci m-a învãluit. Totul
începuse sã capete un sens, deºi încã nu ºtiam prin ce aveam sã
trec. Am ajuns apoi în Bucureºti. Aflasem cã o pãrticicã din
sfintele moaºte se gãsea acolo, dar nu am fost sã mã închin,
deºi simþeam o chemare extraordinarã. Prinsã cu grijile lumeºti,
am plecat din capitalã fãrã sã rãspund chemãrii sfântului. Ar
trebui sã nu ignorãm niciodatã glasul sufletului. Eu, în acel
moment, n-am ºtiut sã-l ascult.

Durerile creºteau pe zi ce trecea, aºa cã am decis sã merg
iar la doctor, care m-a trimis sã fac o investigaþie mai amãnunþitã.
Cum era vorba de un examen endoscopic, unde afecþiunea se
vedea clar, doctorul a pus diagnosticul imediat. Era cancer ºi
mi s-a recomandat sã mã operez de urgenþã. Între aflarea diag-
nosticului ºi operaþie au trecut douã sãptãmâni, perioadã în
care viaþa mea s-a schimbat total. Atunci am simþit cu adevãrat
puterea rugãciunii, harul Sfântului Maslu ºi comuniunea cu
ceilalþi credincioºi. Acatistul Sfântului Nectarie îl citeam zilnic
ºi îmi aducea foarte multã pace. Totuºi, eram tulburatã de ideea
operaþiei, mã întrebam dacã era absolut necesarã. Cu aceastã
întrebare în minte, am plecat câteva zile la cea mai bunã prietenã
a mea.

Într-o searã, m-am rugat mult pentru a primi un rãspuns ºi
intenþionam sã citesc ceva. Luasem mai multe cãrþi duhovniceºti
cu mine ºi am deschis-o pe una dintre ele la „întâmplare”.
Primele cuvinte pe care le-am citit m-au uimit total. În primul
paragraf era scris aºa: „Fiica mea, mergi la operaþie, pentru cã
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nu ai timp de pierdut!”. Era o scrisoare a Cuviosului Porfirie
cãtre o monahie care avea cancer. Având în vedere cã mã
rugasem pentru a primi un rãspuns legat de operaþie, acele
cuvinte le-am primit ca pe o îndrumare clarã.

Aºadar, am mers la operaþie, care s-a dovedit a fi mai compli-
catã decât prevãzuserã doctorii. A durat aproape opt ore ºi recu-
perarea a fost grea. Pe cât mã simþeam de rãu fizic, pe atât de
bine mi-era sufleteºte. I-am iertat pe toþi cei care mã supãraserã
în trecut, suferinþa altora nu-mi mai era strãinã, îi iubeam pe
cei care mã rãniserã. Suferisem toatã viaþa de o tristeþe apãsã-
toare. Întâlnirea cu Sfântul Nectarie m-a vindecat de acea tris-
teþe, mi-a adus o bucurie extraordinarã, total necunoscutã.
Înviasem pur ºi simplu!

La douã sãptãmâni dupã operaþie, exact în ziua când se
prãznuia adormirea Cuviosului Porfirie, a venit rezultatul anali-
zei tumorii. Boala era în stadiu incipient, aºa cã nu era nevoie
de chimioterapie. Vestea bunã a fost încã o dovadã cã Sfântul
Nectarie îmi era aproape ºi cã Dumnezeu îmi vorbise prin cuvin-
tele Cuviosului Porfirie. Pe timpul ºederii în spital transformarea
mea devenise vizibilã ºi colegilor de salon, care nu înþelegeau
cum poate cineva grav bolnav sã fie atât de bucuros. Harul Dom-
nului lucra în sufletul meu. Iubeam toatã creaþia, aceasta a fost
cea mai mare minune fãcutã de Sfântul Nectarie cu mine, mi-a
înnoit sufletul.

Am uitat sã menþionez cã, înainte de aflarea diagnosticului,
rãmãsesem fãrã casã. Niºte prieteni (care nici mãcar nu-mi erau
foarte apropiaþi!) m-au invitat sã stau la ei un timp. Când au
aflat de boalã, mi-au spus cã pot rãmâne la ei pânã mã refac.
Am locuit la ei aproape un an, perioadã în care am simþit tot
timpul cã, prin mâinile lor, Dumnezeu Îºi aratã dragostea faþã
de mine. Graþie lor am aflat ce înseamnã slujirea aproapelui.
S-au comportat cu mine ca ºi cum aº fi fãcut parte din familie,
au creat o atmosferã propice vindecãrii. Au fost cu adevãrat
îngerii mei pãzitori!
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Pe parcursul recuperãrii nu am putut lucra, dar prieteni
sau oameni pe care abia îi cunoºteam m-au ajutat financiar. De
fiecare datã când ajungeam la limitã, cineva apãrea cu un ajutor.
În mai 2010, o bunã prietenã mi-a dat bani pentru a face un
pelerinaj în Eghina. Drumul acela a fost încununarea a ceea ce
trãisem pânã atunci, a fost primirea certitudinii cã sfinþii sunt
vii. Cu o lunã înainte fusesem la Mãnãstirea Radu Vodã în
Bucureºti. Acolo am simþit pentru prima datã adierea veºniciei.
Numai cei care au fost la moaºtele sfântului înþeleg ce vreau sã
spun. Este starea aceea binecuvântatã în care timpul ºi spaþiul
nu mai existã, iar inima arde de bucurie ºi iubire.

Ceea ce am trãit în Eghina depãºeºte orice gând omenesc.
Niciodatã nu am cãutat minuni ºi cred din toatã inima cã nu le
merit, însã mila Domnului e infinitã. Când am ajuns în Eghina
mã simþeam foarte rãu, încã aveam sechele dupã operaþie, eram
slãbitã, foarte obositã ºi aveam dureri. Din clipa în care am
pãºit spre sfintele moaºte, orice durere a încetat, oboseala a
dispãrut. De fapt, simþeam cã nu mai am trup, eram învãluitã
de o bucurie incredibilã, inexprimabilã în cuvinte. Acum îmi
dau seama cã încerc sã gãsesc cuvinte pentru niºte trãiri care
efectiv nu pot fi exprimate. Lângã sfintele moaºte, bucuria a
fost infinitã, pacea se revãrsa ca niciodatã în sufletul meu. Pro-
babil aºa trebuie sã fie în rai, o comuniune de iubire în bucurie
fãrã sfârºit!

Prietena care îmi plãtise drumul mã rugase sã le pomenesc
pe ea ºi pe sora ei. În timp ce mã rugam pentru ele lângã sfintele
moaºte, am primit în minte douã mesaje, ca rãspuns la proble-
mele lor legate de serviciu. Nu aº putea explica exact cum au
venit cuvintele acelea, dar ºtiu sigur cã nu au fost rodul imagi-
naþiei mele. Cuvintele s-au împlinit întocmai, cele douã gãsin-
du-ºi posturi foarte bune. Am rãmas la mãnãstire trei zile, timp
în care am avut marea bucurie de a mã apropia de una dintre
monahii ºi de a cunoaºte astfel un pic din viaþa monahalã. Men-
þionez cã nu mai stãtusem niciodatã la o mãnãstire, fusesem
doar în trecere pe la niºte mãnãstiri din România, dar atât.
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Ar fi încã atâtea de mãrturisit despre dragostea Domnului
ºi a Sfântului Nectarie, dar ar trebui sã scriu zeci de pagini.
Sunt un om pãcãtos care a simþit din plin harul lui Dumnezeu
ºi îmi este teamã sã vorbesc despre aceste minuni pentru cã,
deºi le-am trãit, nu am ajuns la desãvârºire, ºi de multe ori
sãvârºesc rãul pe care nu-l voiesc. În noiembrie anul trecut am
fost iar în Eghina. Atunci mã simþeam rãu, aveam dureri mari
de picioare, iar doctorii nu puteau descoperi cauza. A fost o
cãlãtorie cu peripeþii, pentru cã am nimerit în perioada cu gre-
vele ºi am rãmas blocatã patru zile la Atena, fãrã bani de hotel,
însã tocmai atunci a apãrut un prieten care venise în vacanþã ºi
a împãrþit camera cu mine. Sfântul are grijã de toate! Mergeam
în fiecare zi în port ºi plângeam de supãrare cã nu puteam ajunge
pe insulã.

Sfântul Nectarie m-a ajutat sã ajung în Eghina chiar în
ultima zi, când trebuia sã plec din Grecia. Am stat la mãnãstire
doar trei ore, însã când am plecat nu mai aveam nicio durere,
iar sufletul mi-era uºor ca un fulg. Sfântul Nectarie ºi-a fãcut
iar simþitã prezenþa sa iubitoare. În martie anul acesta, am trecut
printr-o altã tulburare, cauzatã de o suspiciune legatã de boalã.
Am alergat din nou în Eghina ºi am regãsit pacea. În camera
Sfântului Nectarie este un mic tablou realizat chiar de el, tablou
care reprezintã o cruce pe care sunt scrise cuvintele evanghelice:
„Dragostea desãvârºitã alungã orice fricã.” Citindu-le, m-am
vindecat de fricã, frica de boalã ºi de moarte. Am primit în
inima mea certitudinea cã moartea nu este decât o trecere ºi cã
suferinþa este o cruce care, primitã cu dragoste, ne conduce în
rai. Am înþeles atunci cã, orice rãu ni s-ar întâmpla, trebuie sã
privim mereu spre crucea Mântuitorului ºi astfel vom gãsi scãpare.

Astãzi mã simt bine, sechelele postoperatorii au dispãrut.
Tocmai am fãcut un nou set de analize care atestã cã sunt pe
deplin sãnãtoasã. Aº vrea sã mai spun cã experienþa bolii m-a
apropiat ºi de alþi sfinþi pe care doresc sã-i amintesc aici: Sfântul
Ioan Maximovici, Sfântul Spiridon, Sfântul Nicolae, Sfântul Ioan
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Rusul, Sfântul Luca al Crimeei, Sfântul Efrem cel Nou, Sfinþii
Rafael, Nicolae ºi Irina, Sfânta Xenia, Cuviosul Paisie, Cuviosul
Porfirie ºi, mai ales, Maica Domnului. Însã, Sfântul Nectarie
îmi este cel mai drag ºi cred cã cea mai bunã cale de a-i mulþumi
pentru ajutor este sã-i urmez modelul de viaþã, sã-i ajut pe oame-
nii aflaþi în suferinþã, sã dau mãrturie despre dragostea lui
Dumnezeu.

Nãdãjduiesc ca mãrturia mea sã-i ajute pe cei bolnavi. Sã
nu uitãm sã ne rugãm unii pentru ceilalþi, rugãciunea e o mare
tainã! Cuviosul Paisie are o minunatã rugãciune pentru lume
unde îi pomeneºte ºi pe bolnavii de cancer. Noi, cei care cunoaº-
tem focul suferinþei, sã ne rugãm pentru toþi bolnavii, cunoscuþi
ºi necunoscuþi. Slavã Domnului ºi sfinþilor Sãi pentru iubirea
pe care ne-o aratã mereu!

(Sorina)

l  m

„Naºterea a trecut foarte repede”

ªtiu de mult timp de Sfântul Nectarie ºi nu de puþine ori
am trecut pe la Mãnãstirea Radu Vodã sã mã închin ºi sã-i sãrut
sfintele moaºte, dar pânã acum nu i-am cerut ajutorul în rugã-
ciune în mod expres sfântului.

Eram însãrcinatã în 8 luni ºi jumãtate când soþul mi-a adus
cartea nou apãrutã cu minunile din România ale sfântului. Am
citit-o pe nerãsuflate ºi, când am vãzut câte minuni a fãcut cu
mamele la naºtere ºi cu pruncii lor, cât de mult i-a ajutat, am
început ºi eu sã citesc acatistul sfântului, în speranþa cã mã vã
ajuta la naºtere, de care îmi era atât de fricã, deºi ºtiam cã sunt
nevrednicã de ajutorul lui.

ªi iatã cã a sosit ºi momentul naºterii. La ora douã noaptea
au început contracþiile. Erau foarte rapide, se repetau la cinci
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minute, iar la ora patru am plecat spre spital, cu gândul la
Sfântul Nectarie, cã totul va fi bine ºi va trece repede.

Fiind la prima naºtere, doctoriþa se aºtepta ca travaliul sã
dureze mai mult. Când am ajuns la spital, aveam deja dila-
taþie 6 cm, iar la ora 7 am nãscut o fetiþã sãnãtoasã de 3800 g.
Doar în ultima orã contracþiile au fost mai dese ºi foarte dure-
roase. Dar naºterea a trecut foarte repede numai datoritã ajuto-
rului nemijlocit al Sfântului Nectarie, pe care îl rugam sã mã
ajute sã nasc cu bine! Aºa a venit pe lume Mãriuca noastrã ºi
i-am promis Sfântului Nectarie cã sigur unul din copiii noºtri
va purta numele lui!

La externarea din spital, sfântul m-a ajutat sã ajung ºi la
examen, examen care era programat exact în ziua în care m-am
externat cu micuþa, ea rãmânând în maºinã cu soþul meu. Apoi
restul sesiunii a trecut cu bine, cu nãdejdea cã sfântul mijloceºte
pentru mine ºi mã lumineazã sã trec examenul cu bine, cãci
acasã n-am învãþat destul; micuþa noastrã deºi era tare cumin-
þicã, ne solicita prin casã cu destule.

Peste câteva zile de la naºtere, am descoperit cã am o infecþie
ºi, în urmãtoarea zi, trebuia sã merg la control. M-am îngrijorat
pentru cã, dacã m-ar fi vãzut doctorul în acel moment, sigur
îmi prescria antibiotice, care m-ar fi oprit sã o alãptez pe Maria.

Dar n-am deznãdãjduit, soþul a avut grijã de mine sã mã
cureþe, ne-am rugat ºi eu ºi soþul meu sfântului, ºtiind cã el nu
îi lasã pe cei care îi cer ajutorul în necazuri ºi astfel, pânã dimi-
neaþa la control, infecþia se retrãsese în mare parte.

Mereu am avut parte de minuni în viaþã, Dumnezeu ºi sfinþii
Lui m-au ajutat de fiecare datã când am avut nevoie de ajutor.
ªi pentru cã dorinþa sfântului este de a-i mãrturisi minunile, am
scris ºi noi minunile pe care le-a fãcut, de acum înainte fiind
ocrotitorul familiei noastre!

Bucurã-te, Sfinte ierarhe Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!
(Daniela Radu, Bucureºti)
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l  m

„Tu n-ai nimic, nu mai ai cancer!”

Mã numesc Viorica. Sunt din Constanþa. Vreau sã mãrturi-
sesc ºi eu ajutorul pe care l-am primit de la Sfântul Nectarie ºi
Sfântul Ioan Rusul. M-am hotãrât sã mãrturisesc dupã ce am
citit minunile fãcute de Sfântul Nectarie în România.

S-a întâmplat în anul 2009, când am mers la Bucureºti pen-
tru analize, cã nu mã simþeam bine, la policlinica Victor Babeº.
Dupã un set de analize, doctoriþa mi-a zis: „Trebuie sã-þi scoþi
fierea.” Aveam ºi probleme cu stomacul, ºi la piept, când m-a
consultat ºi m-a apãsat, mã durea ºi a simþit ea la mânã ceva ºi
mã ºi ardea. M-a trimis sã-mi fac ecografie la piept ºi mamo-
grafie. În urma acestor controale, doctoriþa zice: „Îmi pare rãu,
dar aveþi cancer.” Nu ºtiam ce sã zic... Am zis: „Poate e o gre-
ºealã.” Ea a spus: „Nu-i, uite!” Mi-a arãtat, dar eu nu mai vedeam
nimic. Am stat o jumãtate de zi în policlinicã. Mi-a fãcut iar
altã mamografie, ºi este dureroasã, ºi mã ºi durea pieptul stâng
ºi… acelaºi rezultat. „Îmi pare rãu, trebuie sã vã operãm.”

Când am auzit, am ieºit plângând din cabinet, ºi soþul, care
mã aºtepta pe hol, se uita la mine ºi când i-am zis „Trebuie sã
fac operaþie la piept”, am plâns amândoi pe hol. Dupã o jumãtate
de orã, mã cheamã doctoriþa ºi îmi zice cã sãptãmâna urmãtoare
o sã vinã un specialist din afarã, nu mai ºtiu din ce þarã, ºi sã
vin sã mã vadã ºi dânsul ºi sã mã opereze el.

N-am zis nimic, am plecat acasã la sora mea care locuia în
Bucureºti. ªi le-am povestit tot, ce operaþii urma sã fac, dar ea
mi-a zis: „Stai liniºtitã, roagã-te la Dumnezeu ºi o sã fie bine!”
A doua zi am plecat cu soþul meu la Sfântul Ioan Rusul (la
biserica spitalului Polizu), ne-am închinat la racla sfântului, am
îngenuncheat ºi m-am rugat cu lacrimi, cã eram disperatã, sã
mã ajute ºi pe mine, pãcãtoasa, sã facã o minune ºi cu mine.
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Mergeam la Sfântul Ioan Rusul de câte ori ajungeam în
Bucureºti. Mã rugam sã mã ajute sã rãmân ºi eu însãrcinatã.
Când am ajuns acasã la sora mea, a venit sora cumnatei mele ºi
i-am spus ºi ei ce probleme am; atunci ea mi-a zis sã merg la
Sfântul Nectarie, la Mãnãstirea Radu Vodã, ºi mi-a dat ea o
iconiþã cu sfântul, cã nu aveam pânã atunci, ºi mi-a adus ºi mir
de la sfântul. Am mers la Sfântul Nectarie ºi m-am rugat cu
lacrimi sã facã ºi cu mine o minune, cum a fãcut cu atâta lume.
M-am dat cu mir, când am ajuns acasã, ºi am citit acatistul
sfântului. Nu mã mai despãrþeam de cartea cu minuni, fãceam
ºi Paraclisul Sfântului Ioan Rusul, mã rugam cum ºtiam la toþi
sfinþii ºi la Maica Domnului.

Dupã douã sãptãmâni m-am întors în Bucureºti. Am mers
la doctorul oncolog cu toate analizele ºi cu filmele de la mamo-
grafie. În tot timpul acesta eu n-am încetat sã mã rog sfinþilor
ºi mã dãdeam cu mir unde mã durea. Aici iar mi-a fãcut mamo-
grafie, s-a uitat ºi la analizele fãcute anterior ºi-mi zice: „Tu
n-ai nimic, nu mai ai cancer!” Se uitã iar la analize: „Nu, n-ai!”

Numai o minune a lui Dumnezeu ºi a Sfântului Nectarie ºi
a Sfântului Ioan Rusul! Am rãmas fãrã cuvinte, am ieºit din
cabinet ºi am început sã plâng cã se întâmplase ºi cu mine o
minune, s-au milostivit ºi de mine, pãcãtoasa, Dumnezeu ºi
sfinþii Lui. A fost cea mai mare bucurie cã m-a vindecat Sfântul
Nectarie. Îi mulþumesc pentru tot ºi am promis cã o sã mãrtu-
risesc ºi altora minunea ce s-a petrecut cu mine. Acum eu am
în casã, pe peretele cu icoane, ºi pe Sfântul Nectarie ºi pe Sfântul
Ioan Rusul; sunt ocrotitorii noºtri ºi le mulþumim pentru tot ce
au fãcut pentru mine.

Am sã vã mai spun o altã minune petrecutã acum, în 2011,
cu socrul meu. A fost operat de prostatã de douã ori în iunie ºi
i-a zis doctorul cã a fãcut tot ce a putut. L-a trimis acasã ºi i-a
dat tratament; deja era rãu, nu mai mânca, slãbise foarte mult,
era diagnosticat cu cancer la prostatã, avea dureri mari. Doctorul
a zis sã se pregãteascã de moarte. Ajuns acasã ne-a sunat ºi pe
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noi ºi ne-a zis cã vrea sã ne vadã cã gata, e foarte rãu. Când am
auzit, am luat mir (cã aveam în casã) de la Sfântul Nectarie ºi
de la Sfântul Ioan Rusul, ºi aveam în geantã, cã aºa obiºnuiesc,
sã port o carte sfântã la mine tot timpul, aveam cartea cu Sfântul
Ioan Rusul.

ªi am ajuns la socri, care sunt din Tulcea. Socrul meu era
de nerecunoscut, slab, nu mai putea sã mãnânce. Le-am dat
mirul ºi cartea, le-am lãsat-o ºi i-am zis soacrei mele sã citeascã
cartea ºi sã facã paraclisul, sã þinã tot timpul candela aprinsã.
S-a spovedit ºi s-a împãrtãºit ºi i-am zis sã-l dea cu mir la operaþie
în fiecare searã. Aºa au fãcut. Noi îi sunam la douã zile, sã aflãm
ce face ºi, la o sãptãmânã, ne-a zis cã a început sã mãnânce,
merge, nu mai are aºa dureri ºi, cu ajutorul Sfântului Nectarie
ºi al Sfântului Ioan Rusul, vreau sã zic cã socrul meu trãieºte, ºi
acum mulþumeºte Domnului pentru tot ajutorul dat.

Nu vom înceta sã mulþumim sfinþilor ºi Maicii Domnului
pentru tot ce au fãcut cu socrul meu ºi cu mine pãcãtoasa, cã în
fiecare zi Îi mulþumesc Domnului pentru cã exist. Iertaþi-mi
greºelile, am avut ºi acum mari emoþii când v-am scris despre
mine, pãcãtoasa, slavã lui Dumnezeu pentru tot ºi cã am avut
ocazia sã scriu ºi despre ajutorul pe care l-am primit. Doamne
ajutã!

(Viorica Mosor)

l  m

„Minunile nu pot fi cuprinse în cuvinte”

Mai întâi precizez cã nu reuºesc, de obicei, sã exprim în
cuvinte ceea ce simt. Nu ºtiu dacã este slãbiciune sau nu am
acest „talant”. Mã voi strãdui totuºi sã fiu cât mai concisã.
Oricum, am convingerea cã minunile nu pot fi cuprinse în cu-
vinte, oricât de meºteºugite ar fi ele.
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Sfântul Nectarie, atât de drag sufletului meu, mi s-a desco-
perit prin aflarea acatistului sãu la o sfântã mãnãstire din nordul
Moldovei. Sufletul meu a simþit o „cãldurã” la prima lecturã a
acatistului ºi apoi am aflat mai multe despre sfânt, din cãrþile
editate despre viaþa ºi minunile sale, prin cãrþile domnului
Danion Vasile.

Am avut apoi bucuria de a mã închina, împreunã cu familia,
la moaºtele sfântului de la Mãnãstirea Radu Vodã. Am aflat
apoi, de la un pãrinte arhimandrit din Iaºi, unde se construia
biserica din cartierul Alexandru cel Bun, care are unul dintre
hramuri închinat Sfântului Nectarie. Sfântul, cred eu, ne-a fãcut
posibilã cunoaºterea pãrintelui care se osteneºte împreunã cu
alþi sfinþiþi pãrinþi sã finalizeze lucrãrile la sfânta bisericã închi-
natã naºterii Maicii Domnului, Sfântului Prooroc Ilie ºi Sfântului
Nectarie.

Pãrintele însuºi s-a „bucurat” de ajutorul lui Dumnezeu,
prin mijlocirea Maicii Domnului, Sfântului Ilie ºi Sfântului
Nectarie, în momente grele ale existenþei sfinþiei sale. Ajutorul
Sfântului Nectarie a venit fãrã întârziere atunci când ne-am
rugat pentru sãnãtatea noastrã, a membrilor familiei, sau a cunos-
cuþilor confruntaþi cu grele suferinþe – printre care ºi cancerul.

Sfântul Nectarie ne-a „dãruit” posibilitatea de a ne închina
ºi la sfintele sale moaºte din Eghina, Grecia, ceea ce ne-a umplut
sufletul de o imensã bucurie duhovniceascã.

Cunoaºtem familii cãrora, în urma rugãciunilor fãcute cu
toatã credinþa Sfântului Nectarie, Dumnezeu le-a dãruit copii
frumoºi ºi sãnãtoºi.

Avem bucuria de a fi botezat ºi noi un bãieþel cãruia i-am
pus ºi numele Sfântului Nectarie.

Aºa cum ziceam, multe ar fi de spus despre marele ajutor
pe care-l primim atunci când îl rugãm pe Sfântul Nectarie sã
mijloceascã la Bunul Dumnezeu pentru iertarea pãcatelor noas-
tre ºi ajutorul nostru în boalã, în necazuri.
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Mulþumim Bunului Dumnezeu pentru toate ºi Maicii Domnului
ºi sfinþilor care mijlocesc la mult Milostivul Dumnezeu pentru
cele de folos vieþilor noastre, uneori greu încercate de necazuri,
suferinþe, boli.

Mare ajutor are familia noastrã ºi dupã ce înãlþãm rugãciuni
cãtre Maica Domnului, cãtre Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor,
cãrora ne-am rugat sã ne dãruiascã, prin mila lui Dumnezeu, al
doilea copil. Ne-am rugat cu nãdejde, pentru a-i face un frate
sau o sorã primului nostru copil, tot dar al Mântuitorului, pe
care Dumnezeu ni l-a pãzit de rele, deºi i se pusese, la câteva
luni de viaþã, un diagnostic medical crunt, care, slavã lui Dumne-
zeu, nu s-a confirmat. Am promis cã, dacã vom mai avea un
copil, va primi fie numele Maicii Domnului, fie pe cel al Sfântului
Stelian.

Mulþumim Bunului Dumnezeu cã ne-a ascultat rugile ºi avem
astãzi doi bãieþi, ºi îl rugãm în continuare, poate deseori cu
nevrednicie, sã-i ocroteascã, sã fie sãnãtoºi ºi sã aibã o viaþã de
buni creºtini.

Simt cã aceste rânduri înºiruite sunt „sãrace”, nu vor putea
nicicând sã exprime ceea ce simt în sufletul meu. De multe ori
mã gândesc cã nu suntem vrednici de darurile Bunului Dumne-
zeu, pe care le-am primit ºi prin mijlocirea Maicii Sale Sfinte ºi
a sfinþilor care bine I-au plãcut lui. Mulþumim însã, cu umilinþã,
ºi ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi ajutor în toate cele ce
avem de întâmpinat în viaþa noastrã pãmânteascã.

Mãrturia mea „sãracã” este simbol al recunoºtinþei ºi izvo-
râtã din dorinþa de „a nu ascunde lumina sub obroc”.

(Daniela)
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l  m

„Tatãl meu a fost diagnosticat
cu cancer la colon”

Îi mulþumesc Sfântului Nectarie ºi Fecioarei Maria cã mi-au
ascultat rugile când tatãl meu a fost diagnosticat cu cancer la
colon, dar, rugându-ne cu toatã puterea, a dispãrut acea umflã-
turã care era cât o nucã; eu însãmi am vãzut-o. Acum avem altã
problemã, cu sora mea, care are ceva la intestinul subþire, mã
rog Sfântul Nectarie sã ne mai ajute încã o datã. Puterea lui
este mare ºi eu cred cã ne vã ajuta. Iartã-mã cã din momentul
în care tatãl meu a fost bine, am uitat de tine ºi am uitat sã mai
mã rog. Ajut-o ºi pe sora mea ºi am sã spun tuturor despre
minunile tale!

(Raluca)

l  m

„Medicul a spus cã este o minune”

Urmând îndemnul Sfântului Ierarh Nectarie, aduc ºi eu
mãrturia de credinþã ºi infinitã recunoºtinþã pentru ajutorul
primit de la sfântul nostru drag ºi grabnic ajutãtor.

De douã ori pânã acum m-a ajutat Sfântul Nectarie.
Cu cinci ani în urmã, un nodul suspect la sân mi-a rãscolit

viaþa liniºtitã de pânã atunci; Dumnezeu mã binecuvântase cu
o sãnãtate bunã, nu mai fusesem bolnavã pânã atunci, astfel cã
suspiciunea de cancer de sân m-a fãcut sã-mi pierd echilibrul
interior.

Dar, aºa cum frumos spunea pãrintele Galeriu, nimic nu este
întâmplãtor, ci totul este proniator: am aflat de Sfântul Nectarie
de la o prietenã, chiar pe 9 noiembrie, de ziua sfântului. Am
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alergat imediat la Mãnãstirea Radu Vodã, spre a mã închina la
sfintele sale moaºte. De acolo am plecat mai liniºtitã ºi cu sen-
timentul cã va fi bine.

Dupã operaþie, medicul mi-a spus cã rezultatul preliminar
al biopsiei aratã cã este vorba de o tumorã malignã, de aceea
îmi extirpase aproape toþi ganglionii subaxilari. A urmat
aºteptarea de circa trei sãptãmâni a rezultatului final. În ciuda
pesimismului medicului ºi a recuperãrii destul de grele, sufletul
meu era destul de liniºtit; ºtiu cã aceasta era puterea Maicii
Domnului ºi a Sfântului Nectarie, la care ne rugãm ºi eu ºi mama
mea. Rezultatul final a venit peste trei sãptãmâni: tumorã
benignã. De atunci, în fiecare zi îi mulþumesc în rugãciune
Sfântului Nectarie.

La sfârºitul anului trecut, mama mea a suferit o operaþie
prin care i s-a extirpat o aluniþã infectatã. Rezultatul biopsiei a
fost o loviturã foarte mare pentru mine: melanom malign,
Breslow 3 – Clark 4, adicã un cancer de piele în formã avansatã.
Din fericire, la tomografie, nu s-au depistat metastaze.

Atunci mi-am îndreptat gândurile cu toatã puterea credinþei
cãtre Maica Domnului ºi Sfântul Nectarie: în fiecare searã citesc
Acatistul Sfântului Nectarie ºi, în fiecare vineri, la slujba Sfân-
tului Maslu de la Mãnãstirea Radu Vodã, mã rog Mãicuþei
Domnului ºi la racla Sfântului Nectarie sã mijloceascã pentru
noi cãtre Domnul nostru Iisus Hristos, pentru vindecarea
mãicuþei mele. Þinând cont de vârsta înaintatã, am hotãrât sã
o menajãm ºi sã nu-i spunem adevãrul despre boala ei; þine
totuºi un regim alimentar mai sãnãtos ºi ia suplimente alimentare.

Analizele fãcute dupã ºase luni de la operaþie – inclusiv
markerii tumorali – au ieºit perfecte. Medicul însuºi a spus cã
acest fapt este el însuºi o minune. Au trecut nouã luni ºi mãicuþa
mea are aceeaºi putere de muncã, se simte la fel de bine ca înainte.

Cu nespusã bucurie aºtept ca, la începutul lunii septembrie,
sã merg în pelerinaj în insula Eghina, sã mã închin, sã-i aduc
nespusã mulþumire Sfântului drag Nectarie ºi sã-i spun cât de
recunoscãtoare îi sunt pentru tot ajutorul.



l m92l m

Toþi cei care aveþi probleme îndreptaþi-vã cu credinþã gându-
rile cãtre Mãicuþa Domnului ºi Sfântul Nectarie! Nu veþi rãmâne
fãrã rãspuns bun la rugãciunile voastre!

Doamne, Iisuse Hristoase, Îþi mulþumesc pentru infinita
bunãtate cu care rãspunzi rugãciunilor noastre mijlocite prin
Sfântã Mãicuþa Ta, prin Sfântul Ierarh Nectarie ºi prin toþi sfinþii
Tãi. Amin.

(Cecilia, Bucureºti)

l  m

„Transaminazele scãzuserã
fãrã niciun tratament”

Mã numesc Iulica ºi sunt din Bucureºti. În 1999 am aflat
cã fiica mea, Andreea Mãdãlina, care avea atunci 12 ani, suferã
de o tumoare pe creier – craniofaringiom. Am fãcut mai multe
tratamente neconvenþionale despre care auzisem, dar nu am
obþinut niciun rezultat.

În ianuarie 2002, fiica mea a fost operatã de aceastã tumorã
(postoperator a fost diagnosticatã cu resturi tumorale neabor-
dabile ºi insuficienþã tiroidianã, suprarenalã ºi gonadalã, diabet
insipid, sindrom de cheasmã opticã sechelar). Ca atare, nu a mai
crescut în înãlþime, rãmânând la înãlþimea pe care a avut-o la
debutul bolii (la 12 ani) de 1,49 cm.

Apoi am început „contractul” cu institutul C. I. Parhon, unde
mergem cu ea la controale periodice ºi internãri, loc de unde i
s-a recomandat medicaþia pentru suplinirea hormonilor absenþi
ºi þinerea sub observaþie a resturilor tumorale. Aºa s-a scurs
timpul pânã în 2007 când, la o internare periodicã, s-a constatat
cã acel rest tumoral se refãcuse, ba chiar era mai mare decât la
prima operaþie. Foarte greu s-au decis medicii neurochirurgi sã
mai intervinã ºi a doua oarã, din cauza riscurilor vitale. Nici de
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aceastã datã tumora nu a fost extirpatã în totalitate, deoarece
exista riscul cã fiica mea sã rãmânã pe masa de operaþie.

 Postoperator a stat 11 zile pe secþia de ATI, timp în care a
dormit continuu, manifestându-se ca într-o semicomã, fãrã cã
eu sã fiu informatã de vreun cadru medical legat de aceastã
problemã ºi, în puþinele minute în care se trezea, îmi spunea doar
lucruri confuze. Ulterior operaþiei, timp de 3–4 luni, a suferit o
amnezie parþialã, recuperându-se pe parcurs.

Deoarece mai existau resturi tumorale ºi în urma celei de-a
doua operaþii ºi fiind avertizatã de cãtre medicii neurochirurgi
cã nu se mai poate interveni chirurgical din cauza riscurilor,
mi-am luat „inima în dinþi” ºi, cu nãdejde cãtre Bunul Dumnezeu,
am demarat acþiuni de sponsorizare pentru strângerea de fon-
duri, deoarece aflasem de o ºansã a ei pe care o avea la o clinicã
medicalã din Germania. Piedici au fost destule, ºi la orice pas,
ºi nu am primit niciun ajutor din partea statului român, am
ajuns sã cerºesc bãnuþ cu bãnuþ pentru a strânge suma nece-
sarã operaþiei.

Ajunse în Germania, la RMN-ul care i s-a fãcut acolo, pe
lângã restul tumoral de care ºtiam noi din þarã, i s-a mai desco-
perit o altã tumorã, lucru de care nu aveam habar.

Operaþia a fost un succes pentru noua tumorã depistatã,
iar pentru restul tumoral de care ºtiam, i s-a recomandat radio-
terapia – pe care a ºi fãcut-o, dupã câteva luni, tot acolo.

Totul a decurs cu bine, sub observaþie medicalã (în tot acest
timp, fiica mea, pe parcursul anilor de la prima operaþie, din
2002, a luat în greutate foarte mult, din cauza dezechilibrului
endocrin).

În primãvara acestui an, 2011, fiica mea a suferit douã inter-
venþii chirurgicale stomatologice pentru extragerea molarilor
de minte. Apoi, conform programãrii, a fãcut o internare la
C. I. Parhon, pentru investigaþiile periodice. Din analizele uzuale,
s-au descoperit douã analize ale ficatului extrem de mari, peste
limita normalului, fiind suspectatã de virus hepatic B sau C.
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Datoritã riscului unei greºeli de laborator, medicul a recomandat
repetarea analizelor. Din nefericire, acestea au ieºit cu valori ºi
mai mari, fapt pentru care medicul a trimis-o pentru investigaþii
la institutul Matei Balº.

 În tot acest timp, eu m-am rugat la Sfântul Nectarie ca sã
mijloceascã mai departe la Bunul Dumnezeu, datoritã faptului
cã eu, pãcãtoasa, nu ºtiu sã mã rog cuviincios, ºi sã aleagã El ce
e mai bine pentru fiica mea. Tratamentul care i-ar fi fost indicat
pentru noua afecþiune (o hepatitã virus B sau C), nu ar fi fost
compatibil cu tratamentul de substituþie pe care ea îl urmeazã,
recomandat de la C. I. Parhon.

 Luni, în Sãptãmâna Mare a postului Sfintelor Paºti, fiica
mea s-a prezentat la institutul Matei Balº, pentru recoltare de
analize ºi markeri hepatici. În tot acest timp, eu m-am rugat la
Sfântul Nectarie cu lacrimi amare pentru sãnãtatea fiicei mele.

 O, minunile Tale, Doamne! În Joia Mare, aflând rezultatele
analizelor, se descoperã cã markerii hepatici sunt negativi, iar
transaminazele scãzuserã cu mult faþã de valorile iniþiale, fãrã
niciun tratament.

 Sunt convinsã cã ºi de data aceasta a fost mâna Sfântului
Nectarie, care a mijlocit pentru fiica mea.

 Îþi mulþumim, Sfinte Nectarie, mare fãcãtorule de minuni,
Îl lãudãm ºi Îi mulþumim Domnului Iisus pentru mila ºi mângâ-
ierea pe care ne-o aratã, prin sfinþii Sãi.

(Iulica)
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l  m

„Mama mea a fost diagnosticatã
cu cancer mamar”

Am simþit prezenþa Sfântului Nectarie în viaþa mea ºi mã
bucur cã pot împãrtãºi una din minunile lui. Mama mea a fost
diagnosticatã cu cancer mamar, imediat dupã operaþia de scoa-
tere a tumorii. Mergând la bisericã, am cumpãrat, la sfatul unei
doamne, Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie. Din momentul în
care am început sã-l citesc, am simþit ajutorul sfântului în toate.
Analizele au demonstrat cã celulele canceroase nu plecaserã în
ganglionii limfatici, mama a rezistat foarte bine primei ºedinþe
de chimioterapie. Dupã scintigrafia recomandatã de cãtre medic,
au reieºit metastaze osoase… Nu vã pot spune ce a fost în sufle-
tele noastre. Am hotãrât sã repetãm analiza, iar în timp ce aºtep-
tam ca medicul sã termine, nu m-am despãrþit de acatistul
sfântului, l-am rugat sã mã ajute ºi… rezultatul: nici urmã de
metastaze osoase! Rezultatul primei analize fusese eronat!
Îi mulþumesc Sfântului Ierarh Nectarie pentru bunãtatea lui,
Sfântului Ioan Rusul, Sfintei Mãicuþe ºi tuturor sfinþilor care ne
ajutã pe noi, pãcãtoºii…

(Mihaela)

l  m

„Atât de multe minuni...”

Într-adevãr, Sfântul Nectarie a fãcut atât de multe minuni
cu mine, încât, ca sã nu uit vreuna, le am scrise pe o agendã.
Însã, cea mai nouã este aceasta: în urmã cu 6 luni, am rãmas
însãrcinatã. Vestea a venit ca o binecuvântare, cãci mã rugasem
mult Sfântului Nectarie sã ne dãruiascã un copil, cu toate cã
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toþi medicii ne-au recomandat sã nu cumva sã ne gândim mãcar
la un copil… Soþul meu are hepatitã C de foarte mult timp, iar
eu diabet zaharat insulinodependent cu complicaþii multiple la
rinichi, inimã, ochi... Ce sã mai, cam peste tot am complicaþii!

Însã, ºtiind cã Sfântul Nectarie mi-a ajutat mereu, am avut
nãdejdea cã, ºi dacã voi rãmâne însãrcinatã, voi primi ajutorul
lui, ºi ne va ajuta pe mine ºi pe bebe sã trecem cu bine peste
toate! Mai ales cã în urmã cu câþiva ani, când Sfântul Nectarie
a fãcut o minune cu mine, cu toate cã aveam doar 17 ani, i-am
promis cã atunci când voi avea un copil, îi voi pune numele
Nectarie! Oricum, când am aflat cã sunt însãrcinatã, am mers
la medicul meu ºi nu vã pot descrie ce reacþie a avut… A început
sã þipe, sã îmi spunã cã sunt o inconºtientã, cã nu realizez cã
pot ajunge la dializã din cauza acestui copil, oarbã sau cine ºtie
cum, ºi cã cel mai bine este sã fac avort! A doua zi m-a sunat sã
îmi spunã sã vin de urgenþã la spital cã mi-a „aranjat” sã dau
copilul afarã!

Nu vã pot spune ce sentimente mã încercau… i-am spus
medicului cã eu nu îmi omor copilaºul ºi cã am hotãrât sã îmi
asum riscul de a ajunge oarbã sau la dializã… am plecat glonþ
de acolo la Biserica Icoanei, unde este icoana Maicii Domnului
fãcãtoare de minuni ºi, plângând, i-am spus sã aibã ea grijã de
bebeluºul meu ºi de mine. În acea clipã, am simþit o liniºte ºi
siguranþa cã totul va fi bine. De acolo am plecat la Radu Vodã,
sã mã rog Sfântului Nectarie sã mã ajute ºi de aceastã datã.
I-am dãruit lui copilaºul ºi i-am reînnoit promisiunea cã îi voi
pune numele Nectarie ori Nectaria. Am plecat ºi de acolo foarte
liniºtitã, ºi am început sã citesc acatistul sfântului aproape în
fiecare zi, exceptând zilele în care mi-a fost foarte rãu… Am
cãzut de foarte multe ori în come, din cauzã cã îmi scãdea rãu
glicemia, am ajuns de foarte multe ori la spital aproape incon-
ºtientã, cu stãri grave de vomã, dar de fiecare datã Sfântul Nectarie
ne-a ajutat ºi bebeluºul nostru nu a pãþit nimic, s-a dezvoltat
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normal ºi e foarte vioi, îl simt cum miºcã, mai ales când ascultãm
Acatistul Sfântului Nectarie…

Minunea recentã (cãci aici vroiam sã ajung) este urmãtoa-
rea: o doamnã, foarte bunã prietenã a mamei mele, a mers la
sfânta mãnãstire Bistriþa, ºi dupã Sfânta Liturghie l-a rugat pe
unul din pãrinþi sã citeascã o rugãciune pentru mine, explicân-
du-i cã eu sunt în spital în stare foarte, foarte gravã; i-a povestit
despre ce este vorba. Pãrintele a citit atunci rugãciunea ºi apoi,
ce credeþi cã i-a spus doamnei? Sã mã rog Sfântului Nectarie, ºi
sã îi promit sfântului cã voi pune numele lui copilaºului! Tocmai
lucrurile pe care le fãcusem, deci sfântul a vrut sã îmi transmitã
într-un fel cã este lângã noi ºi cã ne va ajuta sã fie bine! Îi
mulþumesc Sfântului Nectarie pentru tot ajutorul ºi îi îndemn
pe toþi cei care au orice fel de durere sã o spunã sfântului, iar el
negreºit le va ajuta.

P.S. Bebeluºul nostru este bãieþel, deci, se va numi Nectarie.
(Aniºoara Daniela)

l  m

„Am fost diagnosticatã cu infertilitate”

Am 33 de ani ºi acum cinci ani am fost diagnosticatã cu
infertilitate. Mi s-a spus cã trebuie sã iau toatã viaþa niºte pastile
(pilule contraceptive) pentru cã acestea mã vor þine în viaþã.
Vestea a fost foarte tulburãtoare pentru mine, pentru cã toatã
viaþa mi-am dorit sã fiu… mamã. Iubesc enorm copiii! M-am
resemnat, însã tare mai uitam sã iau pastilele acelea… Anul
acesta am plecat în concediu ºi, ca sã nu mai am grija pastilelor,
am renunþat sã le iau pentru o lunã.

Peste douã luni, în ajunul Sfintei Marii (7 septembrie), am
aflat cã sunt însãrcinatã. Bucuria mi-a fost ºtirbitã de medicii
din oraº, deoarece reluasem administrarea pastilelor. Mi-au spus



l m98l m

cã trebuie sã renunþ neapãrat la bebeluº, pentru cã se va naºte
cu malformaþii. Totul era doar teoretic, pentru cã sarcina evo-
luase normal. Toatã ziua de 8 septembrie (Sfânta Maria) am
plâns încontinuu, deoarece a doua zi urma sã fac întrerupere
de sarcinã… Eram distrusã… ºi cât îmi dorisem un copil!…
Seara, pe la ora 20.30, primesc un telefon de la o cumãtrã de-a
mea, cãreia i-am botezat fetiþa ºi care mi-a zis sã sun un doctor
din Iaºi ºi poate voi avea un alt diagnostic. ªi aºa a fost!

Aici a fost mâna magicã! Doctorul mi-a zis sã stau liniºtitã,
sã vin la el cã totul va fi bine. Pânã când trebuia sã ajung la el,
conform programãrii, mi-a mai venit în ajutor un coleg de servi-
ciu, care m-a sfãtuit sã merg la Mãnãstirea Putna, la un
duhovnic, ºi sã-i povestesc necazul meu. Am fost, m-a ascultat,
ºi mi-a zis cã bebeluºul meu va fi bine, dar mi-a dat sã citesc
zilnic o serie de acatiste, printre care ºi pe cel al Sfântului
Nectarie. Credeþi-mã cã acum sunt cea mai fericitã femeie,
sunt însãrcinatã în 5 luni ºi jumãtate, fetiþa mea e foarte bine
pânã în prezent ºi sunt convinsã cã ºi în continuare va fi, pentru
cã Sfântul Nectarie va avea grijã de noi, amândouã.

(Dana A.)

l  m

„ªtii, naºa e însãrcinatã!”

Am ºi eu o întâmplare cu Sfântul Nectarie. Naºii noºtri
de cununie nu puteau avea copii. Îºi doreau foarte tare copilul
lor, mãcar unul, nu conta sexul. Aºa cã au început sã facã trata-
mente. Într-o zi, soþul meu vine ºi-mi spune: „ªtii, naºa e însãr-
cinatã!” Evident, bucurie mare… M-am întâlnit cu ea, radia
toatã de fericire, avea sentimentul femeii împlinite. Ne-am
bucurat cu toþii…

Dar... într-o altã zi vine iar soþul meu ºi-mi spune: „Naºa a
pierdut copilul, e înnebunitã, nu vrea sã vadã pe nimeni, naºul
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umblã pe strãzi ca un nebun fiindcã doctorii i-au spus cã nu
mai pot avea copii”. Am înlemnit când am auzit cum bucuria
lor imensã se fãcuse zob, ºi-am dorit atunci din toatã inima ca
Dumnezeu sã facã o minune ºi naºa sã poatã avea totuºi într-o
bunã zi copilul ei. ªi, când am rãmas singurã, m-am închis în
camerã ºi am citit pentru naºa Acatistul Sfântului Nectarie,
cerându-i sã-i dãruiascã un copil.

Credeam din inimã cã rugãciunea îmi va fi ascultatã, deºi
medicii spuneau cã nu va mai avea niciodatã copii… N-am vrut
sã accept asta, ºi-am îndrãznit sã cer imposibilul sfântului.
O singurã datã am citit acel acatist ºi la sfârºit eram convinsã
cã naºa va naºte totuºi un copil. De-atunci au trecut trei ani
când, într-o zi, tot soþul meu mi-a spus cã naºa e din nou însãr-
cinatã… ªi azi are fetiþa ei, copilul mult dorit. Credinþa poate
muta munþii…

(Elena-Iulia)

l  m

„Sunt un alt om acum”

Am venit sã-þi mulþumesc, Sfinte Nectarie! Aºa cum am
promis. Parcã nu îmi gãsesc cuvintele… simt o recunoºtinþã
imensã, infinitã, faþã de Dumnezeu, Sfântul Nectarie, Sfântul
Ioan Rusul, Maica Domnului ºi toþi sfinþii care au fost mereu
alãturi de mine. Am trecut prin multe necazuri ºi suferinþe, dar
numai aºa am înþeles cât de mult înseamnã Dumnezeu pentru
mine, pentru sufletul meu. Sunt un alt om acum. Viaþa mea s-a
schimbat. M-am trezit la viaþã…

Totul a început acum un an ºi ceva, când l-am pierdut pe
cel care îmi era aproape. Am crezut cã sunt puternicã ºi cã voi
putea merge mai departe. Dar parcã tot ce fãceam mã obosea,
nu-mi gãseam locul, nu era viaþa mea. Am început sã merg la
Mãnãstirea Radu Vodã, la Sfântul Nectarie. Dar parcã tot lipsea
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ceva… credinþa... Acesta era lucrul lipsã. Nu mã puteam apropia
de Dumnezeu, nu-mi puteam deschide sufletul. În septembrie,
anul trecut, am aflat cã am o ranã pe col care, în combinaþie cu
un virus, poate provoca acel temut cancer… Într-o secundã,
dintr-o persoanã sãnãtoasã, devenisem suspectã de cancer…
Mi-a fugit pãmântul de sub picioare… Nu puteam sã cred cã mi
se întâmplã mie… Câtã durere, câtã suferinþã! Nu ºtiam ce sã
fac, unde sã merg…

Mi-am îndreptat gândul cãtre Sfântul Nectarie… tauma-
turgul, vindecãtorul de cancer. Am început sã îi citesc acatistul.
Acum priveam altfel lucrurile. Era oare un semn, ca sã mã întorc
cãtre Dumnezeu? Am început sã citesc ºi Acatistul Sfântului
Ioan Rusul. De aceastã datã le citeam cu mai multã evlavie, le
ceream ajutorul. Aveam mare nevoie de ei. Cu ajutorul lui Dum-
nezeu, disperarea mea s-a transformat în nãdejde. Simþeam cã
Dumnezeu e cu mine ºi cã mã vegheazã.

În noiembrie, am plecat într-un pelerinaj. Unde credeþi cã
am avut onoarea sã ajung? În insula Eghina, la Sfântul Nectarie,
ºi în insula Evvia, la Sfântul Ioan Rusul. Ce bucurie mai mare
îmi putea dãrui Dumnezeu decât sã ajung acolo? A fost mirific.
Am fost la Sfântul Nectarie chiar de ziua lui. Câtã credinþã ºi
câtã dragoste mã înconjura. Am avut mari emoþii… Nu ºtiam
ce sã-i spun sfântului… dar un gând era mereu pregnant… Îi
ceream încontinuu sã mã vindece. Am trecut prin momente
grele, de disperare, deznãdejde, dar Dumnezeu ºi sfinþii Lui nu
m-au pãrãsit niciodatã. Asearã am fost la medic sã-mi inter-
preteze analizele fãcute în decembrie. Fricã, disperare, emoþii…
„Rana de pe col a dispãrut. Parcã nici nu a existat vreodatã”,
mi-a spus. Nu mi-a venit sã cred. Mi se întâmpla mie, celei nevred-
nice de o asemenea minune! Dumnezeu, prin mijlocirea sfinþilor,
m-a vindecat. Acel virus nu a dispãrut, dar acea ranã pe col
care putea sã provoace cancer, da. Sunt convinsã cã Dumnezeu
ºi Sfântul Nectarie mã vor ajuta în continuare. Dumnezeu e mereu
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în sufletul meu. Nu-L uitaþi pe Dumnezeu. El este mereu cu noi
ºi ne ajutã. Trebuie doar sã-I cerem asta. Trebuie sã fim mai
buni, mai îngãduitori, sã ne iubim semenii, sã dãruim dragoste,
sã respectãm poruncile.

Iisus spune: „În lume necazuri veþi avea; dar îndrãzniþi. Eu
am biruit lumea.” Doamne, ajutã-ne! Fii cu mine în orice clipã
a vieþii mele!

(Carmen Elena)

l  m

„Copilul s-a nãscut cu suferinþã fetalã”

11 iunie… ziua când Sfântul Nectarie, alãturi de Cuvioasa
Parascheva, s-au rugat Bunului Dumnezeu pentru noi, a fost
ziua naºterii fiului nostru, Luca Nectarie, o zi mult aºteptatã,
dupã nouã luni de liniºte ºi rugãciuni, dar naºterea nu a decurs
aºa cum ne aºteptam toþi, travaliul a fost lung...

Iar urmarea a fost dimineaþa – cezariana, în timpul cãreia
eu am fãcut hemoragie, iar copilul s-a nãscut cu suferinþã fetalã,
APGAR 6 (cred cã ºtiþi despre ce e vorba), a fost resuscitat, iar
Dumnezeu a stat lângã noi. Sfântul Nectarie nu ne-a lãsat deloc,
au trecut nouã luni de atunci, iar în fiecare clipã îi mulþumim,
pentru cã avem un fiu sãnãtos, pot spune chiar precoce. Iar în
spital, dupã câte s-au întâmplat, noi am fost externaþi normal
dupã cinci zile, ca dupã o cezarianã normalã.

Nu încetaþi sã vã rugaþi, iar dacã primiþi aºa, câte o „pãl-
muþã”, gândiþi-vã cã este spre mântuirea voastrã. Nu vã depãrtaþi
de bisericã... de Dumnezeu ºi de Sfântul Nectarie care face
minuni... Cu noi a fãcut ºi vedem asta zi de zi... ceas de ceas…
acum se minuneazã ºi doctorii lui (mulþumim ºi echipei de
medici), spunând cã ar fi putut fi o „legumã”, dar eu am ºtiut
cã va fi bine. Numele fiului nostru este Luca Nectarie, „Nectarie”
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fiind ales dinainte sã rãmân însãrcinatã. Nu putem decât sã fim
fericiþi cã suntem creºtini ortodocºi. Doamne ajutã!

(Luca Nectarie)

l  m

„Era o durere spre leºin”

Am primit de la pãrintele meu duhovnic o iconiþã, de fapt
o pozã fãcutã Sfântului Nectarie în timpul vieþii când sãvârºea
Sfânta Liturghie, adusã din Grecia ºi atinsã de capul Sfântului
Nectarie, ºi mi-a spus cã atunci când am probleme sã mã rog la
aceastã iconiþã sau sã mã ating de dânsa cã-mi va ajuta, ºi aºa a
fost… Tocmai fusesem la dentist ºi îmi lucrase ceva la un dinte;
atunci nu m-a durut nimic, dar seara m-a apucat o durere greu
de imaginat, nici mãcar nu ºtiam cã pot fi astfel de dureri ºi
credeþi-mã cã ºtiu ce înseamnã durerea de danturã, pentru cã
mai am doar dinþii din faþã, restul am scos toatã dantura. Nu
ºtiam ce sã mai fac, era o durere spre leºin, nu mi-a trecut cu
niciun fel de calmant.

Atunci mi-am adus aminte de cuvintele pãrintelui meu duhov-
nic, am luat iconiþa cu oarecare ruºine de nevrednicia mea ºi
am atins locul cu ea ºi m-am rugat la Sfântul Nectarie sã-mi
ajute. Nu au trecut nici cinci minute, cã nu am mai avut niciun
fel de durere, spre slava Sfintei Treimi ºi bunãtatea Sfântului
Nectarie. Treceþi pe la Radu Vodã în Bucureºti ºi duceþi mãcar o
pâine milostenie, cã veþi lua ajutor ºi dar de la Sfântul Nectarie
ºi Sfântul Nicolae, ale cãror sfinte moaºte sunt acolo. Aceasta
este doar una dintre multele minuni fãcute mie de Sfântul
Nectarie, pentru ale cãrui rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne pe
noi. Amin.

(Gabriela)
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l  m

„Eram distruºi, ºi eu, ºi soþul meu”

Sunt din Iaºi ºi am auzit de existenþa Sfântului Nectarie
de la o bunã prietenã de mai mulþi ani, din cartea roºie, pe care
o cunoaºte toatã lumea. Am citit ºi am recitit minunile din carte
ºi nu se putea sã nu plâng. De îndatã ce am aflat de insula Eghina
ºi de moaºtele sale, mi-am dorit foarte mult sã ajung acolo. De la
aceeaºi prietenã am aflat de moaºtele de la Radu Vodã din
Bucureºti. Mi-am dorit mult sã ajung acolo ºi am ajuns, cu ajuto-
rul sfântului. Apoi a trecut mult timp în care nici mãcar nu
m-am mai gândit la Sfântul Nectarie, sau îmi aminteam, dar nu
prea mã interesa.

M-am cãsãtorit ºi, din mila sfântului, am ajuns în Eghina,
împreunã cu soþul meu. Am stat puþin pentru cã timpul ne presa.
Era o zi frumoasã de septembrie ºi parcã sfântul ne întâmpina
de la poarta mãnãstirii. Era atât de mare acel moment, încât
nici nu ne-am dat bine seama unde suntem… Eram acasã la
Sfântul Nectarie! Am stat la masã acolo ºi am mai pãstrat o
bucãþicã de pâine care nu a mucegãit, doar s-a uscat. O avem ºi
acum, la un an ºi jumãtate de la cãlãtorie! La jumãtate de an de
la cãsãtorie, am fost diagnosticatã cu displazie cervicalã severã,
stadiul HSIL, asta înseamnã cã eram la un pas de cancer de col
uterin! Eram distruºi, ºi eu, ºi soþul meu.

Aºteptam cu nerãbdare colposcopia, ca sã vedem dacã este
adevãrat sau nu. Din pãcate pentru noi, colposcopia a confirmat
acest diagnostic. Trebuia sã suport o intervenþie chirurgicalã
pe col ºi sã mi se trimitã la Bucureºti proba cervicalã, pentru a
se vedea dacã infecþia cu virusul care provoacã acest tip de
cancer, respectiv HPV, este datã de tulpini de virus cu risc înalt
de cancer. În februarie 2009 a avut loc aceastã intervenþie, îna-
inte am citit ºi eu ºi soþul meu acatistul sfântului ºi am luat ulei
din candelã sã am cu mine la spital, împreunã cu acatistul, ºi o
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iconiþã. M-am uns cu ulei atât eu, cât ºi tocul uºii de la sala unde
am fost operatã. Apoi a urmat anestezia ºi nu mai ºtiu nimic.
M-am trezit ameþitã, dar cu încrederea în ajutorul sfântului.
I-m dãruit cartea albã cu minunile Sfântului Nectarie doctoriþei
care mi-a fãcut anestezia.

Între timp, aºteptam rezultatul analizelor de la Bucureºti,
cât ºi pe cele de la anatomie patologicã. ªi iatã minunea sfântu-
lui: amândouã au ieºit bine. Nu aveam tulpini de virus cu risc
cancerigen ºi nici vreo formã de cancer. Am mai fãcut apoi o
colposcopie ºi totul mergea normal. Am început apoi sã merg
la Sfântul Maslu la biserica din Alexandru din Iaºi, unde se aflã
o pãrticicã din moaºtele sfântului… Aºa am cumpãrat icoana
sa ºi o candelã care arde în fiecare zi, atât la icoana sa, cât ºi la
cea a Maicii Domnului. Începeam sã mã vindec ºi sufleteºte!

Voi reda în continuare ºi alte minuni ale sfântului care s-au
petrecut cu mine: în acelaºi timp, aveam dureri foarte puternice
de coloanã lombarã ºi sacralã cu radieri în picioare. Mã durea
cumplit. Am ajuns în urgenþe la neurochirurgie, dar nu era cazul
de operaþie de hernie de disc. Am cerut ajutorul sfântului ºi am
descoperit o doamnã kinetoterapeut ºi, cu ajutorul ei, am reuºit
sã îndreptãm coloana. Aveam o hiperlordozã ºi scoliozã. Am
fãcut gimnasticã medicalã câteva luni ºi mã simt mult mai bine.
Din nou sfântul meu drag mi-a fost alãturi! Am avut probleme
cu colonul care s-au rezolvat tot prin rugãciune la Sfântul Nectarie.

Sunt studentã la medicinã ºi am avut un examen destul de
greu la anatomie. Înainte de examen m-am aºezat în fata icoanei
ºi i-am spus sfântului: „Tu ºtii cã e greu… E multã materie ºi e
greu de reþinut, tu ºtii cã eu mi-am dat silinþa ºi am învãþat cât
am putut de mult… Ajutã-mã sã trec cu bine!” Eu îmi doream
sã trec cu 10. Am mers la examen ºi la partea practicã m-am
încurcat destul de mult, dar îl aud pe profesor spunându-mi:
„Nu-i nimic, cã oricum iei 10!” Nimeni nu poate contesta cã
este ajutorul sfântului! ªi nimeni din an nu a mai luat 10! M-am
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rugat sã gãsesc de lucru ºi am gãsit în domeniul meu, în tehnica
dentarã, ºi am întâlnit niºte oameni minunaþi. Lucrând astã
varã în laboratorul de tehnicã dentarã, m-am tãiat tare la un
deget cu un disc ataºat la micromotor, era sã îmi pierd vârful
degetului mare de la mâna dreaptã. M-am rugat sfântului ºi
durerea a încetat ºi rana s-a vindecat foarte repede.

M-am rugat sfântului sã ne ajute pe mine ºi pe soþul meu
sã ne înþelegem mai bine. Oricum ne înþelegeam bine, dar erau
mici dispute ºi neplãceri… În timp, soþul meu s-a schimbat,
devenind parcã alt om!

Astã varã am fãcut febrã mare, diaree continuã ºi greaþã…
rãu tare, de nu ºtiam ce e cu mine. Stând în pat, mi-am îndreptat
privirea cãtre icoana sfântului ºi l-am rugat sã mã ajute... M-am
dat cu ulei de la candela sfântului. Era târziu, ora 23, nu aveam
cum sã mergem la doctor ºi la Urgenþã nu voiam. Îndatã îl aud
pe soþul meu, insistând sã sun la medicul de familie. Am sunat,
am aflat diagnosticul, am luat tratament ºi m-am fãcut bine…
A fost o toxiinfecþie alimentarã.

Apoi, printr-o minune, am rãmas însãrcinatã, în timp ce
doctorul de familie zicea sã nu facem copii, sã aºteptãm recidiva
bolii de col la cinci ani ºi abia apoi sã facem un copil. Nu, acest
copil a venit când a vrut Dumnezeu ºi printr-o minune. Am
rãmas însãrcinatã în perioada în care de fapt trebuia sã vinã
menstruaþia… Ovulaþia a avut loc altfel decât teoretic, a fost
ceva schimbat în organismul meu ca sã rãmân însãrcinatã… ªi,
fiind la Sfântul Maslu, mi-am dat seama cã e ajutorul sfântului.
Am fãcut încã un test Papanicolau ºi a ieºit bine! Asta înseamnã
cã nu mai sunt suspectã de cancer ºi colul aratã bine… Existã
modificãri specifice sarcinii, dar atât!

Astã iarnã am cãzut ºi, din cauza faptului cã m-am îngrãºat
în sarcinã, a început sã mã doarã un picior, la genunchi. S-a
umflat ºi mã durea. Era din cauza cãzãturii. Am fost la doctor,
ceva era în neregulã, dar nu puteam face niciun tratament!
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M-am rugat sfântului ºi apoi am uitat de picior. Mai târziu mi-am
dat seama cã nu mã mai durea nimic, fãrã niciun fel de trata-
ment, deºi greutatea corpului apãsa pe genunchi.

Am avut un medic care mi-a supravegheat sarcina pânã la
cinci luni, dar nu m-am mai simþit în siguranþã la el. L-am rugat
aºa pe sfântul meu drag: „Sfinte Nectarie, dacã este sã rãmân
la acest doctor, ajutã-mã sã mã liniºtesc, iar dacã nu, ajutã-mã
sã gãsesc alt doctor.” ªi în douã sãptãmâni eram deja consultatã
de alt medic, un ginecolog credincios, care nu face avorturi, o
minune de om. ªi toatã sarcina nu m-a mai durut spatele decât
foarte puþin! ªi eu mã temeam cã din cauza coloanei nu o sã
pot duce bebeluºul. Analizele în cele trei trimestre de sarcinã
au ieºit perfecte, nu am avut nicio problemã cu bebeluºul…
acum este în prezentaþie cranianã ºi aºteaptã sã se nascã. Avem
o fetiþã pe care abia aºteptãm sã o vedem!

Sunt încã multe alte minuni pe care Sfântul Nectarie le-a
fãcut cu noi! În fiecare zi se întâmplã câte ceva frumos din
partea sa. Acum îl rog sã mã ajute la naºtere! Îi cer iertare sfântu-
lui cã abia acum am reuºit sã scriu! Dar mulþumesc pentru tot
ajutorul, ºi lui ºi Maicii Domnului, doamna noastrã, ºi tuturor
sfinþilor ºi îngeraºului pãzitor!

(Florentina)

l  m

„Un caz concret de ajutor”

Îi promit sfântului meu drag Nectarie întotdeauna cã o sã
mãrturisesc ajutorul dat mie în anumite situaþii, nu am mai
scris demult, dar o fac acum, spunând cã îmi poartã de grijã de
fiecare datã când îl rog. Pentru cineva de afarã, cele ce se întâm-
plã par lucruri mãrunte, dar pentru mine sunt adevãrate minuni,
de exemplu la serviciu trec uneori prin momente pe care la
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început mi se pare cã nu le pot trece, dar dupã ce-i cer ajutorul
lui, acele momente de panicã trec fãrã sã lase urme.

Iar ca sã dau ºi un caz concret de ajutor, mai de vreo douã
luni de zile mi-a apãrut pe obraz un semn (un neg, nici nu ºtiu
cum sã-l definesc), la început a fost mic, doar o patã maronie
care a tot crescut ºi în final a ajuns destul de pronunþat, în relief,
mã incomoda când mã îmbrãcam sau dezbrãcam de o bluzã trasã
peste cap. Cum era aproape de pãr, îl zgândãream când mã
pieptãnam ºi îmi curgea sânge de acolo.

Colegele mã tot îndemnau sã merg neapãrat la doctor, cã
nu e de glumit, la început mã bãtea ºi pe mine gândul sã merg,
dar am renunþat, am început sã mã ung zilnic pe locul respectiv
cu ulei de la candela sfântului, m-am uns aºa cam doua sãptã-
mâni, apoi am neglijat, îmi dãdeam mai rar. Când am început
sã fac asta hotãrâsem sã mã ung cu uleiul respectiv timp de
40 de zile, dar, cum am mai spus, nu m-am þinut de aceastã
hotãrâre, fiind atât de ocupatã, mai ales în ultimul timp, încât
nici nu am mai bãgat de seamã cum mai îmi e semnul ãsta,
abia acum, în Sãptãmâna Patimilor, am observat, uitându-mã
atent într-o zi, cã semnul meu dispãruse cu desãvârºire, mai e
doar o patã estompatã care îmi aminteºte locul unde a fost.

ªi ºtiþi care e minunea? Cã abia acum s-au împlinit cele
40 de zile de când am început sã mã ung cu uleiul sfinþit. Sfântul
Nectarie mi-a arãtat cã, aºa cum am crezut eu cã o sã-mi treacã,
sau mã rog, cum speram cã o sã fie, exact aºa s-a întâmplat,
chiar dacã nu m-am þinut pânã la capãt de „tratamentul” ãsta.
Mi-e ruºine de sfântul meu, cã el m-a ajutat chiar dacã eu doar
am început sã fac ceva, apoi l-am lãsat numai pe el sã termine
treaba. Acum am iar nevoie de el, am o problemã mai serioasã
de sãnãtate care mã sperie puþin, dar totuºi cred cu tãrie cã o
sã mã ajute sã trec ºi peste asta, chiar dacã de data aceasta cu
ajutorul medicilor, cã doar ºi medicii sunt puºi tot ca sã ne ajute
pe cei care ne îmbolnãvim mai serios, nu?

(Angela)
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l  m

„Am devenit masivã
ºi oasele mele s-au lãþit”

Mã numesc Elena, am 36 de ani, locuiesc în Piatra Neamþ
ºi sufãr de 4 ani de obezitate. În anii 2006 ºi 2009, Bunul
Dumnezeu mi-a dãruit bucuria maternitãþii. Sunt mama a doi
copii (un bãieþel de 4 ani ºi o fetiþã de 1 an ºi 6 luni). La prima
sarcinã, fiind fãrã experienþã despre modul de alimentaþie în
timpul sarcinii ºi dupã sarcinã, am mâncat exagerat de mult
(peste limitã), luând în timpul sarcinii 20 de kg. Mã simþeam
greoaie, pur ºi simplu organele interne mi s-au înfãºurat în grã-
sime. Am nãscut prin cezarianã ºi greºeala mea a fost cã am
mâncat exagerat ºi dupã sarcinã, încãrcându-mi organismul cu
multe vitamine fãrã consultaþia unui medic (concepþia clasicã
„ca sã fie laptele matern hrãnitor”).

Nu aveam voie sã duc un aºa surplus de greutate, pentru
cã în anul 2002 am avut fracturã deschisã bimaleolarã la piciorul
stâng, ºi imaginaþi-vã câtã greutate duceam în plus. Am devenit
masivã ºi oasele mele s-au lãþit. Toþi din jurul meu mã apostrofau
cã mãnânc mult, cã nu am ambiþie, ceea ce m-a determinat sã
apelez la nenumãrate cure de slãbire drastice ºi pastile de slãbit,
dar fãrã niciun efect. M-am închis în mine, mã rugam seara cu
lacrimi la Bunul Dumnezeu ºi la unii dintre sfinþi ºi mare minu-
ne: Sfântul Nectarie mi-a auzit strigãtul meu disperat ºi îndatã
m-a ajutat.

M-am întâlnit cu veriºoara mea ºi mi-a recomandat un cen-
tru de slãbire ºi recuperare unde merg ºi astãzi. Am ales acest
centru deoarece nu puteam face gimnasticã, pentru cã oboseam
foarte mult. Am câteva ºedinþe de tratament fãcute ºi, cu o dietã
lejerã, simt cum se „curãþã” organismul ºi cum se „topeºte” acea
grãsime veche de patru ani. Îmi era fricã sã nu ajung la obezitate
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morbidã. Vreau sã vã spun cã urmând acest tratament din punct
de vedere psihic ºi medical mã simt extraordinar de bine (numai
rugãciunile Sfântului Nectarie m-au ajutat).

I-am promis Sfântului Nectarie cã voi mãrturisi minunile ºi
ajutorul lui de care am avut parte ºi am în continuare ºi în alte
nevoi ºi, ori de câte ori aud pe cineva cã este neajutorat, îi
dãruiesc o iconiþã ºi Acatistul Sfântului Nectarie pentru ajutor
ºi pace ºi liniºte sufleteascã. Mulþumesc ºi slãvesc pe Dumnezeu
ºi mijlocirile Sfântului Nectarie.

(Lãcrãmioara)

l  m

„Am crezut cã toatã lumea
se prãbuºeºte în jurul meu”

Încã îmi e foarte greu sã vorbesc despre toate câte mi s-au
întâmplat în aceastã varã, dar, cu ajutorul Domnului, al Sfintei
Fecioare ºi al Sfântului Nectarie, vom trece peste toate. În luna
iunie, când eram în concediu, am aflat cã mama mea, care nu a
fost niciodatã bolnavã, avea cancer. Atunci am crezut cã toatã
lumea se prãbuºeºte în jurul meu, doar familia dându-mi puterea
sã merg mai departe. În zilele în care mama mea era în spital,
operatã de cancer, soþului meu i s-a pus acelaºi diagnostic maca-
bru, cancer, mai exact, un melanom malign (cancer de piele).
În acel moment mi-am dorit sã mor, cã nu puteam sã trec peste
toate.

Am simþit nevoia sã merg undeva sã mã rog, deºi nu prea
ºtiam cum sã o fac, am întâlnit la o mãnãstire un preot care în
cuvântul lui mi-a dat atâta putere, încât am simþit cã trebuie sã
fiu tare sã pot sã-i ajut pe amândoi ºi sã pot sã-mi cresc fetiþa
de trei ani. Preotul acesta mi-a dat atunci Acatistul Maicii Dom-
nului, vindecãtoare de cancer (Pantanassa) ºi Acatistul Sfântului
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Ierarh Nectarie, la care m-am rugat fãrã încetare ºi cu atâta
speranþã cã ruga mea o sã-mi fie ascultatã. Atunci am fãcut ºi o
promisiune, cã dacã va fi totul bine, mã voi lãsa de fumat, lucru
pe care nu reuºisem sã-l fac sub nicio formã pânã atunci. Rezul-
tatele biopsiilor au fost bune atât pentru mama, cât ºi pentru
soþul meu, în sensul cã a existat virusul, dar o datã cu operaþia
s-a extirpat toatã zona afectatã. Mare este numele Domnului,
slãvit este El, mare este puterea Maicii Domnului ºi a Sfântului
Ierarh Nectarie. Voi slãvi numele lor ºi le voi mulþumi prin rugã-
ciune toatã viaþa. Miluieºte-ne, Doamne, pe noi! Bucurã-te,
Sfinte Ierarh Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

(Monica)

l  m

„Socrul meu a fãcut un infarct”

Mã alãtur ºi eu celor ce au primit ajutor de la Sfântul
Nectarie. M-a ajutat în multe probleme de sãnãtate, am trecut
cu bine peste ele. Acum câteva zile am primit o veste groaznicã:
socrul meu a fãcut un infarct. Eu ºi soþul meu locuim departe
de þarã... A cãzut ca un trãsnet vestea peste noi. El, intrând în
comã, medicii au spus cã trebuie sã vadã în 24 de ore dacã-ºi
revine sau nu. Vã daþi seama, soþul meu era terminat, au trecut
24 de ore ºi nu-ºi revenise deloc, nu dãdea niciun semn, asta
era deja a doua zi dimineaþa.

Cumnata mea din þarã, plângând, ne-a zis cã socrul meu
nu-ºi revine deloc. Stând de vorbã cu medicii, i-au spus cã
trebuie sã aºteptãm pânã dupã amiazã la ora 5 ºi, dacã nu îºi
revine, nu au cum sã îl mai ajute. Eram toatã familia terminaþi.
Atunci i-am zis soþului ºi cumnatei mele cã pânã la ora 5 numai
Sfântul Nectarie poate sã mai facã o minune cu neîncetatele lui
rugãciuni cãtre Tatãl Ceresc ºi Maica Domnului. Am început
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toþi sã citim acatistul ºi sã ne rugãm cu lacrimi în ochi Sfântului
Nectarie. La ora 5.30 dupã-amiazã noi ne pregãteam sã plecãm
în þarã, am pus mâna pe telefon ºi am sunat, sã ne dea cumnata
mea veºti. Minune! Socrul meu ºi-a revenit ºi a început sã vor-
beascã, îi auzeam vocea. Vã daþi seama ce era în sufletul nostru!
Minunea s-a împlinit.

Doamne, Dumnezeul nostru, Sfinte Nectarie… Maica lui
Dumnezeu, vã mulþumesc din toatã inima mea! Doamne, ajutã
pe toatã lumea!

(Violeta)

l  m

„Spectaculoase analize, extraordinare!”

Cum aº putea sã încep sã spun minunile care s-au întâm-
plat în viaþa mea? Mi-e greu sã fac asta, aºa cã mai bine vorbesc
mai întâi de minunile din viaþa altora, ºi de care sunt datoare
sã vorbesc, pentru cã am auzit de ele ºi trebuie sã spun mai
departe pentru lauda numelui lui Dumnezeu. E de fapt o datorie
pe care nu am împlinit-o atunci când trebuia sã o fac, ºi am ºi
promis asta; aºa cã acum a venit timpul neîntârziat. Fiind
profesoarã de religie la un liceu ce se aflã în parohia „Naºterea
Maicii Domnului, Sfântul Prooroc Ilie ºi Sfântul Nectarie Tauma-
turgul”, din Iaºi, vorbeam adesea la ore copiilor despre minunile
ºi viaþa Sfântului Nectarie, despre moaºtele sale, care se aflã
atât de aproape de noi, la cinci minute de ºcoala noastrã, ºi altele.

Într-o zi, o elevã de la o clasã de a XII-a, Cristina P., îmi spune:
„Doamna profesoarã, mama mea a fost vindecatã de Sfântul
Nectarie ºi de Sfântul Ioan Rusul, fiind în fazã terminalã a can-
cerului.” Am rugat-o sã ne povesteascã. Ne-a istorisit cum mama
ei, atât de grav bolnavã ºi fãrã nicio ºansã de supravieþuire din
partea doctorilor, i-a visat într-o searã pe Sfântul Nectarie ºi
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Sfântul Ioan Rusul, care i s-au prezentat aºa. Aceºtia i-au spus
cã ei o vor face bine. Fiica mai mare a doamnei lucra în Grecia.
A auzit ºi ea acolo de minunile Sfântului Nectarie ºi Ioan Rusul,
ºi de visul mamei, s-a dus la mormintele lor, în insula Eghina,
la Sfântul Nectarie, ºi în Evvia, la Sfântul Ioan Rusul. S-a rugat
cu lacrimi pentru mama ei, ºi a primit de acolo ulei de la cande-
lele ce se aflau la sfintele lor morminte. A adus uleiul acasã
mamei, care cu rugãciuni ºi multã nãdejde în puterea lui Dumne-
zeu ce lucreazã prin sfinþi, s-a vindecat în chip minunat.

Aceastã întâmplare am promis elevei cã mã voi strãdui sã
ajungã publicã, poate în revista parohiei, ca oamenii sã cunoascã
minunile pe care le împlinesc sfinþii ºi azi. Nu am fãcut asta. Ba
chiar, mãrturia scrisã a elevei am rãtãcit-o, deºi o pusesem
deoparte, cu gândul de a o înmâna preotului din parohia Sfântul
Nectarie, spre a spune mai departe credincioºilor. Nu am fãcut
lucrul acesta ºi îmi pare rãu, dar poate cã a fost ºi o rânduialã
necunoscutã a lui Dumnezeu, care a vrut sã adauge la aceasta
noi mãrturii, noi minuni, de data aceasta nu auzite de la alþii,
ci petrecute în viaþa mea, a familiei mele.

Când un om matur este bolnav, când suferã mult, suferã ºi
cei care îl iubesc, îi sunt aproape, se roagã pentru el. Dar când
un copil suferã, ºi încã unul foarte mic, de numai 10 luni, aºa
cum i s-a întâmplat copilului meu, durerea este însutitã, cãci se
ºtie cã (de obicei) cei mici pânã la ºapte ani nu se spovedesc,
nu au pãcate de care sã fie conºtienþi pentru a le mãrturisi, sunt
îngeraºi, aºa cum mulþi îi numesc.

Îngeraºul nostru s-a îmbolnãvit foarte grav, ajungând pe
patul de moarte, cu insuficienþã renalã acutã, ca o consecinþã a
unei boli mai grave instalate, sindrom hemolitic uremic – ce
fãcea ca sângele sã nu se mai coaguleze, cu risc foarte mare de
hemoragie, ajungând în pragul dializei, care nu ar fi fost posibilã
datoritã puternicei hemoragii ce l-ar fi doborât definitiv. Mai
rãmãsese doar o singurã venã, la gât, la jugularã, care mai rezista
la perfuzie, restul se spãrseserã toate, iar asistenta care s-a
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chinuit vreo trei sferturi de orã sã îi prindã aceastã ultimã venã,
mi-a zis: „Rugaþi-vã sã þinã, cã este ultima care se mai poate
folosi”; ºi aºa a fost vreme de trei zile. În fiecare searã ungeam
copilaºul cu ulei de la candela Sfântului Nectarie din bisericã ºi
de la cele douã icoane fãcãtoare de minuni din biserica Sfântului
Nectarie, spunând: „Mare eºti, Doamne, ºi minunate sunt lucru-
rile Tale, ºi niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor
Tale!” Analizele ieºeau apoi din ce în ce mai bine, doctorii fãcând
doar afirmaþii de genul: „Spectaculoase analize, extraordinare!”

Pe copilaºul meu îl cheamã Nectarie, cãci aºa am fãgãduit
sfântului care ni l-a dãruit cã îl vom numi. Cu drag i-am pus
acest nume, cu puþinã mândrie pot spune, un nume mai rar
întâlnit, dar cu putere prin puterea celui care l-a sfinþit, Sfântul
Ierarh Nectarie Taumaturgul. Am pus acest nume copilului ca
fãgãduinþã, dar mai apoi am vãzut puterea sfântului, a cãrui
iconiþã – de la mormântul sfântului din Grecia, datã de preotul
paroh cu mai multã vreme în urmã, când pãrticica de moaºte
ale Sfântul Nectarie nici nu fusese adusã din Grecia, – se afla
deasupra patului de suferinþã al micuþului nostru care ne
mângâia ºi care, pot spune asta, m-a întãrit cu prezenþa sa:
„Dar eu sunt aici.” Aici e Dumnezeu, cu noi, cu sfinþii care
lucreazã neîncetat ca sã ajungem acolo unde ºi ei au ajuns,
aproape de slava lui Dumnezeu, dar mergând pe drumul pe
care ei au mers, al încercãrilor, al suferinþei, al pocãinþei pentru
pãcate.

Când un copil suferã, nu se poate sã nu te miºte suferinþa
lui, ºi aºa s-a întâmplat ºi în cazul fiului nostru. S-au rugat pentru
el peste douã sute de preoþi, sute de copii de la ºcolile ieºene,
dar mai ales sute de oameni pe care nici mãcar nu-i cunoaºtem
ºi ei nu ne cunosc, sensibilizaþi fiind de suferinþa acestui prunc
nevinovat. Vã mãrturisesc cã am ajuns sã mã întreb de ce atâta
suferinþã pentru un copilaº total nevinovat, cum de îngãduie
Dumnezeu aºa ceva, cu ce a greºit? De ce nu suferim noi, cei mari,
din jurul lui, care poate am greºit mult înaintea lui Dumnezeu?
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Rãspunsul, greu de primit pentru o mamã în suferinþã, este
acesta: suferinþa acestui copil ne-a îndemnat sã ne gândim mai
mult la propriile greºeli, la puþinã pocãinþã, la puþinã rugãciune,
la nerecunoºtinþa noastrã în a-I mulþumi cum se cuvine lui
Dumnezeu pentru nenumãratele, ºtiutele ºi neºtiutele binefa-
ceri. Dar nu în ultimul rând pot spune cã suferinþa acestui copil
a fãcut sã se înalþe rugãciuni ºi din gurile care nu prea fãceau
asta. Iar minunea vindecãrii sale a smuls lacrimi de mulþumire,
de bucurie, de laudã a lui Dumnezeu ºi de la cei care nu ºtiau
cã sunt „capabili” de asta. „Datori suntem sã ne rugãm unii pentru
alþii”, se spune într-o slujbã frumoasã, ºi mai mult nu pot spune,
de aceea vã mãrturisesc bucuria vindecãrii fiului nostru.

Vã mulþumim din suflet celor ce aþi pus rugãciune lângã
rugãciune pentru Nectarie al nostru, iar numele dumneavoastrã
numai Dumnezeu le cunoaºte, ºi tot numai El ºtie cel mai bine
cum sã rãsplãteascã pe fiecare. Ne vom ruga pentru asta. „Mare
eºti, Doamne, ºi minunate sunt lucrurile Tale, ºi niciun cuvânt
nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale!” Mama lui Nectarie
cel mic .

P. S. Vindecarea copilului nostru a avut loc în 18 zile… la
10 februarie 2009.

(Prisãcaru)

l  m

„Hematomul evolua
mai repede decât sarcina”

Aº vrea sã povestesc ºi eu cum ne-a ajutat Sfântul Nectarie.
Avem doi copii, ambii nãscuþi prin cezarianã. Când soþia a rãmas
însãrcinatã a treia oarã, la un an dupã ultima cezarianã, a înce-
put sã aibã sângerãri. A fost la doctorul cu care a nãscut pânã
atunci, ºi care i-a fãcut ecografie. Avea un hematom pe placentã,
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destul de mare. Acesta risca sã opreascã sarcina din evoluþie,
mai devreme sau mai târziu, aºa cã medicul ne-a sfãtuit sã facem
avort. Am cãutat un alt doctor, care a acceptat sã o supravegheze.
Între timp, hematomul evolua mai repede decât sarcina. Practic,
chiar dupã spusele medicilor, viaþa pruncului atârna de un fir
de aþã. Medicul ne-a dat o ºansã de 25 %. Soþia trebuia sã încea-
pã imediat tratamentul. A doua zi am fost la Mãnãstirea Radu
Vodã, m-am închinat ºi m-am rugat la moaºtele Sfântului Necta-
rie, am lãsat un acatist, am luat ulei de la candela de pe raclã ºi
douã icoane cu sfântul. Soþia s-a uns pe burticã cu acest ulei,
iar în aceeaºi searã a eliminat hematomul. Slavã lui Dumnezeu,
Maicii Domnului ºi Sfântului Nectarie! Peste câteva zile, mer-
gând la o nouã ecografie, þesutul placentei începuse sã se refacã.
În semn de recunoºtinþã, am hotãrât ca numele copilului sã fie
Nectarie. Între timp, sarcina a evoluat foarte bine ºi ne rugãm
sfântului sã ne ajute la naºtere, care va avea loc curând.

(Andrei)

l  m

„M-am ars foarte tare la un deget”

Vreau sã mulþumesc iar Sfântului meu drag Nectarie pen-
tru toate nimicurile cu care mã ajutã mereu ºi mereu, de exem-
plu, când m-a fãcut sã trec cu bine peste un incident în urma
cãruia m-am ars foarte tare la un deget, mi s-a fãcut bãºicã mare
de tot, dar mi-am pus pe locul acela ulei sfinþit de la candela
sfântului ºi durerea a cedat, în câteva zile degetul s-a vindecat
fãrã sã rãmânã absolut nicio cicatrice. Mã mai rog sfântului
când am anumite temeri de cum va ieºi un lucru sau altul, când
am probleme în familie ºi sfântul mã ajutã, necondiþionat, de
fiecare datã. Þin aproape de suflet uleiul sfinþit ºi mã ung cu el,
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fiind sigurã cã Sfântul Nectarie e cu mine. Nu vã îndoiþi, credinþa
ajutã. Sfântul Nectarie ne ajutã cu adevãrat. Doamne ajutã!

(Angela)

l  m

„Am rãmas însãrcinatã
cu cel de-al doilea copilaº”

Vã recomand cu mare cãldurã sufleteascã sã citiþi Acatistul
Sfântului Nectarie, mare fãcãtor de minuni, în orice împrejurare:
la vreme de necaz, boalã, îndeplinirea tuturor dorinþelor. Mã
numesc Roxana ºi anul trecut, în luna decembrie, am rãmas
însãrcinatã cu cel de-al doilea copilaº. Din punct de vedere medi-
cal, sunt puþin sensibilã, ºi anume am tensiunea oscilantã, când
este bunã, când este prea mare ºi la orice mic efort ºi supãrare
nu mã simþeam bine deloc. Pe toatã perioada sarcinii, seara,
noaptea ºi dimineaþa, citeam Acatistul Sfântului Nectarie ºi pe
cel al Sfântului Spiridon, fãcând închinãciuni, sã pot duce pânã
la termen sarcina mult aºteptatã. Sfântul Nectarie mi-a auzit
rugãciunea ºi mi-a dãruit o fetiþã sãnãtoasã, frumoasã ºi
cuminþicã, iar toatã familia ne bucurãm de acest dar dumne-
zeiesc, dupã ce i-am promis sfântului cã la botez am sã-i pun
numele de Nectaria. Mulþumesc din suflet Sfântului Nectarie ºi
Sfântului Spiridon pentru ajutorul mult primit. Doamne ajutã!

(Roxana)
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l  m

„Am o boalã mai exoticã: lyme”

Eu m-am întors unde trebuie cu ajutorul dragului meu ºi
iubitului meu pãrinte, Arsenie Boca. Am o boalã mai exoticã:
lyme sau boreliozã, ºi este transmisã de o cãpuºã. O am de un
an jumãtate ºi se manifestã foarte urât la nivel neurologic, car-
diac, oftalmologic. Am fãcut tratament antibiotic nouã luni. În
cazul acestei bacterii, de îndatã ce este atacatã de un antibiotic,
eliminã niºte toxine care exacerbeazã toate simptomele. Se
numeºte reacþie herx ºi are loc când tratamentul funcþioneazã.
Ce sã vã spun de tratamentul Sfântului Nectarie? Am început
sã citesc acatistul sãu dupã ce l-am refuzat de câteva ori, neºtiind
nimic despre dânsul. Dupã prima searã, am început sã mã simt
ca ºi cum un antibiotic puternic omoarã bacteria. Am avut o
reacþie herx ce a durat câteva zile. A fost Sfântul Nectarie. O sã
stãrui sã-l rog sã mã ajute sã trec peste hopul din viaþa mea.
Fãgãduielile o sã mi le þin. Fac fluturaºi în care scriu despre
dânsul ºi îi împrãºtii în centrul Clujului. Doamne, ajutã tuturor
în suferinþã, nevoie ºi deznãdejde!

(Mihai)

l  m

„Situaþia devenise alarmantã”

Eram la spital ºi abia mã ridicasem dupã cea de-a doua
operaþie de cezarianã. Din sala de naºteri se auzeau vorbele
asistentelor, care ajutau o mãmicã sã nascã. Nimic deosebit,
numai cã peste câteva zeci de minute situaþia devenise alar-
mantã. Deja intervenise medicul, copilul nu se mai nãºtea, mama
era la capãtul puterilor, iar pe mine m-a cuprins spaima cã s-ar
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putea întâmpla o nenorocire. În clipa aceea, am apelat în gândul
meu la ajutorul Sfântului Nectarie, rugându-l sã aibã grijã de
acel copil. Imediat s-a auzit þipãtul victorios al noii vieþi. Con-
cluzia? Nu voi ºti niciodatã, poate, cine a fost în acea salã, dar
sfântul a auzit cu siguranþã strigãtul mut al unei pãcãtoase.

(Ana G.)

l  m

„Copilul a fost lãsat acasã”

Vreau sã mulþumesc ºi eu Sfântului Nectarie pentru cã
îmi este alãturi în fiecare zi ºi mã bucur de prezenþa lui în viaþa
mea zi de zi… Nu demult, un biet copilaº nãscut prematur a
ajuns sã fie internat la spital cu grave probleme de sãnãtate…
Fiind ataºatã foarte mult de acel bãieþel, m-am rugat sfântului
ca sã se facã bine, sã nu fie nevoie de operaþie… Iar dupã o
sãptãmânã, copilul a fost lãsat acasã, iar acuma este perfect
sãnãtos… Îi mulþumesc Sfântului Nectarie pentru tot ajutorul
oferit! Apelaþi cu mare încredere la el.

(Adele)

l  m

„Bãiete, spune-i mamei tale atât: Nectarie”

Sã vã povestesc o mare minune a Sfântului Nectarie. O
cunoºtinþã s-a îmbolnãvit ºi s-a internat la un spital la Iaºi. Acolo,
doctoriþa venea la vizitã. Bãtrâna, fiind o fire credincioasã, citea
Acatistul Sfântului Nectarie. Într-o zi, îi spune doctoriþei: „Vã
rog sã citiþi ºi dumneavoastrã aceastã cãrticicã, sã vedeþi ce
frumoasã este.” Doctoriþa nici nu s-a uitat, spunând cã nu are
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timp. Bãtrâna, la fiecare vizita a ei, a tot insistat. Sãtulã fiind
de vorbele bãtrânei, a luat aceastã cãrticicã, aruncând-o pe un
birou. Dupã câteva zile, având un moment de respiro, zice: „Sã
citesc ºi eu sã vãd ce scrie aici, dacã tot a insistat bãtrâna aceea”.

În momentul când a terminat de citit Acatistul Sfântului
Nectarie, telefonul a sunat pe birou, anunþând doctoriþa cã sin-
gurul ei copil a avut un accident foarte grav. Plecând spre
Bucureºti, unde avusese loc accidentul, ajunge în spital la bãiat
care, bandajat fiind ºi conºtient, pentru cã maºina era zob, îi
spune doctorului care îl îngrijea: „Vreau sã rãmân cu mama.”
Mamã-sa, doctoriþa, se aºazã pe pat ºi spune: „Ce vrei sã-mi
spui, dragul mamei?”, iar el zice: „Mamã, în timpul când mã
dãdeam peste cap cu maºina, mi-a apãrut un moºuleþ cu barbã
albã, care mi-a zis: «Bãiete, spune-i mamei tale atât: Nectarie!»
Mamã, ce a vrut sã zicã moºul din imaginaþia mea?” Mama ºi-a
dat seama cã sfântul i-a scãpat bãiatul de la moarte, ºi a devenit
o bunã creºtinã din acel moment.

Oameni buni, nu uitaþi: fãrã rugãciune nu reuºim! Dumnezeu
sã vã ajute pe toþi cei care sunteþi în necazuri ºi boli, sper ca
povestioara mea adevãratã sã vã aducã pe calea bunã. Mi-a
fost povestitã de preotul duhovnic de la Mãnãstirea Bujoreni,
pãrintele Atanasie, iar lui i-a povestit-o chiar doctoriþa. Dumnezeu
cu voi toþi!

(Liliana)

l  m

„Am avut un vis ciudat”

Cu doi ani în urmã, am observat cã la sânul stâng am o
umflãturã destul de mãricicã, care se accentua înainte de ciclul
lunar. M-am gândit cã, oricum, neavând copii (la 34 ani), era
destul de normal; în situaþia asta mai toate femeile au diverse
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formaþiuni chistice la sâni. Anul trecut însã, înainte de ciclul
lunar, am început sã am timp de o sãptãmânã la început, apoi
douã sãptãmâni jumãtate, niºte dureri insuportabile la ambii
sâni (mai mult la stângul; palpându-mã de una singurã, am
observat cã am mai multe umflãturi mai mici, mai mari). La
doctor nu vroiam sã mã duc, mai mult de frica unui diagnostic
care mã speria numai la auzirea numelui acestei boli: cancer
(menþionez cã am avut douã mãtuºi care au murit de cancer
destul de tinere, fapt care m-a marcat foarte mult). Am început
sã îmi pun foi de varzã, care aveau efect, numai cã pe timpul
iernii, fiind frig, nu-mi venea sã le pun tot timpul; de multe ori
mã dãdeam cu mir pe ambii sâni; am fost sã-mi fac o ecografie
ºi medicul a spus cã trebuie sã fac o vizitã la un specialist care
ar trebui sã-mi facã o biopsie, nici nu am vrut sã aud de aºa
ceva. Oricum, lunile treceau ºi eu aveam în permanenþã pro-
blema asta care mã preocupa, fãrã sã am curajul de-a face un
control amãnunþit; de Sfântul Nectarie auzisem, am ºi fost la
Mãnãstirea Radu Vodã sã-i sãrut sfintele moaºte ºi înainte de
problema asta; chiar am o sticluþã cu mir de la racla sfântului
cu care mã ungeam când aveam câte o durere.

Într-o noapte (anul trecut) am avut un vis ciudat; eu de
multe ori am visat fie icoana Maicii Domnului, fie icoana cu
chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mulþumind de fiecare
datã Bunului Dumnezeu cã îmi aratã cã nu sunt singurã ºi cã e
mereu cu mine chiar dacã nu sunt demnã de mila Lui. Visul
ciudat m-a pus pe gânduri, la început nu reuºeam sã-i înþeleg
semnificaþia, dar dupã aceea... Am visat cã eu stãteam întinsã
într-un pat, acoperitã cu un cearºaf, iar lângã patul meu era un
bãtrânel (parcã stãtea pe un scaun) cu capul descoperit, cu pãrul
alb ºi cu ochii un pic alungiþi; nu-mi vorbea, mã privea doar
fix; avea o figurã blajinã, bunã, iar eu îi spuneam: „Sunt obositã,
sunt foarte obositã.” A doua zi, când m-am trezit, mã tot gân-
deam cine o fi bãtrânelul din vis; eram sigurã cã e ceva de la
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Dumnezeu; m-am gândit cã trebuie sã fie un sfânt care sã fie
mijlocitorul meu la Bunul Dumnezeu. Seara m-am gândit sã
mã uit pe internet cã sã vãd mai multe icoane cu sfinþi de când
erau în viaþã, pentru cã bãtrânelul îmi apãruse ca o persoanã
muritoare. Când am intrat pe internet, nu ºtiu cum, vrând sã
caut pe creºtin ortodox viaþa sfinþilor etc., fãrã sã scriu numele
niciunui sfânt în mod particular, mi-a ieºit în faþã Sfântul Nectarie,
vindecãtorul de cancer etc. M-am gândit imediat cã era un semn,
dar icoana pe care o am eu cu Sfântul Nectarie ºi imaginea
bãtrânelului din vis erau diferite. Fãrã sã fac legãtura, am
început oricum sã caut poze cu sfântul de când trãia, icoane
ºi... bineînþeles am vãzut chiar o pozã în care era cu capul
descoperit ºi era chiar bãtrânelul din visul meu.

Tare mult m-am bucurat, ºi vãzând ºi alte declaraþii ale
persoanelor din forum, am început din seara urmãtoare sã citesc
acatistul sfântului pentru 40 de zile, sã mã ung cu mir ºi l-am
rugat pe sfântul sã-mi dea curaj sã mã duc la doctor ºi dacã el
vrea ºi dacã aºa e voia lui Dumnezeu, pânã mã duc la doctor sã
mã vindece el de orice boalã aº avea, cã tare mult mã îngrozea
gândul unei boli. În noiembrie mi-am stabilit vizita la senolog.
Mi-au stabilit-o de-abia în martie, pentru cã erau prea multe
vizite. În martie anul acesta m-am dus la vizitã, mi-am fãcut
ecografia ºi doctorul mi-a spus cã e adevãrat cã am sânii cu
multe formaþiuni chistice, dar nici vorbã de celule canceroase.
A zis cã durerile sunt normale pentru tipul ãsta de formaþiuni
ºi pentru eliminarea durerilor mi-a dat niºte capsule care conþin
antioxidant din extract de strugure (de fapt sunt vitamine) ºi o
cremã tot pentru calmarea durerilor. Din martie pânã în ziua
de azi, pot sã zic cã doar câte o zi, douã, am mai simþit durere.
Sunt convinsã cã totul se datoreazã Sfântului Nectarie, care
m-a ajutat ºi cãruia îi mulþumesc din tot sufletul ºi, spre ruºi-
nea mea, am spus mereu: „Mâine o sã relatez povestea mea,
mâine” … ºi nu m-am învrednicit pânã astãzi.
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Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe toþi cei care se roagã Maicii
Domnului, Sfântului Nectarie ºi tuturor sfinþilor pe care îi roagã
sã le fie mijlocitori în faþa Domnului nostru Iisus Hristos.

(Florentina)

l  m

„Nu a fost decât intervenþia sfântului”

În prezent sunt mama a trei minunaþi copilaºi. (Poate cã
nu întâmplãtor vã trimit acest mesaj astãzi, când fiul cel mare
împlineºte 20 de ani).

Dupã ce i-am avut pe primii doi copii ºi aceºtia au fost bãieþi,
în timp mi-am dat seama cã sunt totuºi nemulþumitã de numãrul
copiilor (mi-aº fi dorit mai mulþi), dar ºi de faptul cã nu am ºi o
fetiþã. Cu aproximativ 8 ani de zile în urmã, când existau o
serie de neînþelegeri în familia mea, am luat hotãrârea de una
singurã de a mai avea încã un copil. De fapt, este impropriu
spus de una singurã, pentru cã sunt sigurã cã acest gând a venit
de acolo, de Sus. La acel moment, gândul meu era sã rãmân
însãrcinatã, iar copilaºul sã fie o fetiþã. Simþeam cã, odatã cu
împlinirea mea, aceastã bucurie va cuprinde întreaga casã... ºi
acest gând a devenit realitate, întrucât chiar am rãmas însãrci-
natã. Pentru cã acest lucru s-a întâmplat din dorinþa mea, soþul
nu a fost la fel de încântat la aflarea veºtii. Repet, erau probleme
de cuplu la acel moment, dar se ºi temea de tot ceea ce implica
apariþia unui copil mic, dar în timp s-a obiºnuit cu ideea.

Dupã ce am aflat cã sunt însãrcinatã, am simþit totuºi cã este
un dar mult prea mare pentru mine, astfel încât mi s-a pãrut cã
cer prea mult, dacã continui sã îmi doresc sã fie fetiþã.

Pentru cã aceastã sarcinã a apãrut mai târziu, respectiv când
aveam vârsta de 34 de ani, am început sã-mi fac griji pentru cã
deja existau riscuri de a nu fi sãnãtos copilul, iar aceste probleme
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au apãrut chiar de la primele teste-analize pe care le-am fãcut,
mai exact la acel triplu test.

Când am aflat, într-un fel m-am cam necãjit ºi chiar m-am
gândit cã ar fi fost prea frumos ca eu sã primesc un dar aºa de
mare, iar pentru cã durerea mea era din ce în ce mai apãsãtoare,
am încercat sã mã eliberez cumva, discutând cu persoane
apropiate. Înþelegându-mi durerea, mama mea, care tocmai
primise de la o veriºoarã o carte despre viaþa Sfântului Nectarie,
mi-a împrumutat-o ºi mie. Acesta a fost primul meu contact cu
sfântul. Am citit acea carte. Am fost uluitã de tot ceea ce am
citit în carte ºi astfel am mai împrumutat încã una de la mãtuºa.
Apoi am aflat de moaºtele care se aflã la Mãnãstirea Radu Vodã.
În afarã de cãrþi, am început sã citesc ºi acatistul lui. Apoi am
fost chiar la moaºte.

Rugãmintea mea cea mare la Bunul Dumnezeu ºi la Sfântul
Nectarie era de a naºte un copilaº sãnãtos. Deja dorinþa de a
naºte o fetiþã o abandonasem, îmi pãrea deja mult ca sã fie un
copil sãnãtos. Dupã ce am aflat rezultatul triplului test, medicul
mi-a recomandat sã fac amniocenteza, pentru a depista dacã
într-adevãr exista posibilitatea ca fãtul sã aibã sindromul Down.
Cu toate acestea, am avut o discuþie foarte serioasã cu soþul
meu cu privire la perioada urmãtoare. Aºa cã am hotãrât ca,
oricare ar fi riscul, sã mergem înainte cu acest copilaº. Evident
cã nu avea rost sã fac aceastã analizã, care de altfel era ºi destul
de costisitoare, dar care în cazul în care se confirma sindromul,
m-ar fi întristat probabil pe toatã perioada sarcinii.

Acum trebuie sa revin la legãtura pe care începusem sã o
am cu sfântul ºi sã povestesc care a fost sentimentul când am
atins pentru prima datã moaºtele.

Când m-am hotãrât sã vin la Mãnãstirea Radu Vodã la moaºte,
eram cuprinsã de un sentiment de emoþie profundã, dar ºi de
teamã, pentru cã recunosc cã am fãcut o mulþime de greºeli în
viaþã ºi, din nefericire pentru mine, încã mi se întâmplã sã mai fac.
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Dupã ce am parcurs rândul la care mã aºezasem ºi am ajuns
în faþa raclei în care erau aºezate moaºtele sfântului, am simþit
pur ºi simplu o „fierbinþealã” în zona stomacului. A fost aºa o
senzaþie pe care nu ºtiu cum sã o descriu, dar sunt foarte sigurã
cã aceasta nu a fost decât intervenþia sfântului. Spun aceasta
atât de sigurã pentru cã, la scurt timp dupã aceastã întâmplare,
pur ºi simplu din curiozitate am simþit nevoia de a mã programa
la o ecografie. Când m-am prezentat la medic pentru ecografie,
încã eram temãtoare cu privire la rezultat, dar... spre marea
noastrã uimire ºi bucurie, la final, am aflat ca fãtul este perfect
sãnãtos, dar mai mult decât atât, este ºi de sex feminin. Nu vã
imaginaþi cât de mare mi-a fost bucuria. Oricum, mi-a trebuit
mult sã înþeleg cã totul este în ordine.

Timpul a trecut, iar momentul naºterii a apãrut, într-o zi
de duminicã. La finalul slujbei au început primele semne care
prevesteau naºterea, dar nu mi-am dat seama de aceasta pe
moment. Dupã câteva ore a devenit evident faptul cã micuþa
noastrã urmeazã sã aparã pe lume. Ca mulþumire pentru darul
primit, fetiþa noastrã se numeºte Teodora, pentru cã este cu
adevãrat un „dar de la Dumnezeu”.

Aºa cum am mai spus, sunt un om care chiar dacã nu vreau,
tot mi se întâmplã sã greºesc, ºi iar sã greºesc, ºi iar sã greºesc.
De fiecare datã când îmi strig copilaºul pe nume este ca o
recunoaºtere ºi o mulþumire pentru tot ceea ce am primit.

(Elena H., Bucureºti)

l  m

„Mergeþi de urgenþã la doctor!”

Într-o dimineaþã m-am trezit cu o senzaþie de jenã la ochiul
drept, parcã era o geanã, parcã era o înþepãturã. Am încercat
sã scap de senzaþia neplãcutã, dar fãrã sã reuºesc. Am þinut apã
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rece, am clãtit, am încercat tot ce credeam cã pot face ca sã
scap de înþepãtura aceea. Ochiul deja se înroºise. Am hotãrât
sã ignor, cumva, ceea ce simþeam, cu gândul cã se va potoli.
Am plecat spre serviciu. Pe drum, în gând, mã rugam Mãicuþei
Domnului sã mã ajute, dar rugãciunea era cumva fãrã vlagã.

În drum spre serviciu, am intrat totuºi într-o farmacie, cam
cu teamã, pentru cã aveam foarte puþini bani. Farmacista mi-a
dat niºte picãturi – ceva antiinflamator. Nici ea nu era foarte
sigurã pe ce-mi dã... La serviciu, mi-am pus picãturi, dar ustu-
rimea se accentua, în loc sã scadã, ba, mai mult, începeam sã
simt ºi la ochiul stâng aceeaºi usturime, aceleaºi înþepãturi.
Ajunsã acasã, m-am rugat (de data asta, rugãciunea era vie!) ºi
la Maica Domnului, ºi la Domnul, dar ºi la Sfântul Nectarie. Nu
reuºeam nici sã citesc, nici sã fac altceva, aºa cã m-am culcat
mai devreme, sperând cã un somn bun ºi odihnitor sã fie ºi de
leac... Nu avea sã fie aºa. A doua zi m-am trezit cu ochii mai
iritaþi, cu usturimi mai mari decât în ziua anterioarã. Ca sã nu
o mai lungesc, ajunsesem sã am pielea din jurul ochilor roºie ºi
asprã, solzoasã, parcã ar fi fost arsã cu acid. Cei din preajmã
mã îndemnau sã merg la doctor. Am mai încercat o datã la
farmacie, dar farmacista, speriatã, a zis: „Doamnã, în starea în
care sunteþi, nu pot sã vã dau nimic! Mergeþi de urgenþã la doctor!”

ªi m-am dus!... M-am dus la doctorul nostru cel bun, la
Mãnãstirea Radu Vodã. Am luat de acolo aghiasmã ºi ulei de la
candela Sfântului Nectarie. De douã–trei ori pe zi, spãlam ochii
cu apã, apoi cu un tampon dãdeam cu aghiasmã, apoi ungeam
cu ulei de la candela sfântului. Recunosc cã eram speriatã, dar
în acelaºi timp ºtiam cu certitudine cã sfântul mã poate vindeca.
Nu m-am îndoit nicio clipã cã sfântul mã poate vindeca. Pânã
la urmã, aºa a fost. Încet, încet, mi-au cãzut „solzii” de pe ochi,
ºi sfântul tãmãduitor ºi-a arãtat încã o datã mila ºi ajutorul.

Îi mulþumesc Domnului pentru toate cele dãruite ºi pentru
toate cele îngãduite! Învãþ în fiecare zi cã orice ni se întâmplã
are un rost, nimic nu e la voia întâmplãrii. Trebuie doar sã
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primim toate ca din mâna Domnului ºi sã mulþumim – iar asta,
am simþit-o, nu e întotdeauna uºor, mai ales pentru o pãcãtoasã
ca mine, lipsitã de smerenie ºi de ascultare.

Domnul sã ne ajute ºi sã ne ierte, cã mare nevoie avem de
mila ºi iertarea Lui!

(Mihaela, Bucureºti)

l  m

„Mai bine mã chinui ca ºi pânã acum...”

Aceastã întâmplare a fãcut ca eu sã cred ºi mai mult în
minunile sfinþilor pe care le citeam din cãrþi sau le auzeam de
la oamenii din jur. Dacã nu era Sfântul Nectarie, acum poate
mã aflam în aceleaºi chinuri prin care am trecut timp de doi
ani de zile, când, în 2007, am început sã simt o durere pe coloanã
care s-a tras la încheietura piciorului stâng ºi la un moment dat
a ajuns pânã în vârful degetelor. Erau momente când ieºeam
din maºinã ºi mi se bloca piciorul stâng ºi nu puteam sã pãºesc
pentru câteva secunde în care eram sãgetat de acea durere.

Nu am dat prea multã atenþie acestei dureri, fiind ºi plecat
din þarã, dar durerea se agrava pe zi ce trecea ºi mai mult.
Luându-mi concediul de odihnã, m-am dus în þarã la doctor, sã
rezolv problema. Dupã ce m-a consultat, doctorul mi-a zis: „Aveþi
hernie de disc stagiul 2. Cum se poate ca la 27 de ani sã aveþi
aºa o boalã?” Am rãmas surprins când am aflat, totul se oprise
în loc ºi voiam sã cred cã nu este adevãrat ce auzeam. L-am
întrebat pe doctor care ar fi cel mai simplu remediu la aceastã
boalã, la care doctorul a rãspuns: „Vã puteþi opera.” Eu, în sinea
mea, am zis: „Mai bine mã chinui ca ºi pânã acum, decât sã mã
distrugã doctorii de tot”, ºtiind cã nu toate operaþiile de hernie
de disc sunt reuºite.
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ªi am plecat iar din þarã, fãrã niciun rezultat concret. ªi au
început iar chinurile, nopþile pentru mine începeau la ora 1.00
ºi mã trezeam la 5.00 de durere, negãsind o poziþie în care sã
mã liniºtesc cinci minute mãcar. Nimic nu îmi putea alina
durerea, toatã partea stângã mã durea îngrozitor, mã duceam
sã mã plimb prin livingul lung de 8 metri câte o orã, pânã mã
mai lãsa durerea ºi se fãcea ora de mers la serviciu. Erau mo-
mente când nu puteam sã conduc mai mult de jumãtate de orã,
fiind nevoit sã opresc maºina ºi sã mã plimb 5–10 minute, pentru
a-mi alina durerea, ca sã termin ºi ziua de muncã. La îndemnul
soþiei mele, care citea din cãrþile sfinþilor minuni pe care le
fãceau cu unii oameni care nu mai aveau nicio ºansã de vinde-
care de la doctori, mi-am zis cã numai aceasta ar fi ºansa mea
de a mã vindeca.

Aveam în casã untdelemn de la racla Sfântului Nectarie
din Bucureºti ºi, cum citisem în cãrþi, dupã ce îmi terminam
rugãciunea, îmi fãceam semnul crucii de trei ori pe coloanã cu
uleiul de la racla Sfântului Nectarie, cerându-i sã aibã milã ºi
de mine. Când aveam timp, citeam Acatistul Sfântului Nectarie
ºi foloseam uleiul. Aºa am procedat pânã în 2010, când m-am
dus la un bãtrânel care trata bolile de spate prin niºte masaje
bãbeºti. În fiecare dimineaþã, dupã rugãciune, mã ungeam cu
undelemnul de la Sfântul Nectarie ºi, pânã ajungeam la bãtrânel,
citeam Acatistul Sfântului Nectarie. Dupã cinci ºedinþe de masaj
la acel bãtrânel, Sfântul Nectarie, cu mila sa, m-a vindecat, eram
ca ºi nou, nu mã durea nimic, dimineaþa nu mã trezeam cã nu
îmi ajungea somnul, mã ridicam din pat repede, mã aplecam sã
mã încalþ... totul revenise la normal, ºi toate datoritã ajutorului
Sfântului Nectarie, care a ascultat ºi rugãciunea mea, precum a
fãcut ºi cu alþii care i-au cerut ajutorul.

Mulþumesc Sfântului Nectarie ºi Bunului Dumnezeu cã au
avut milã de mine ºi mi-au arãtat cã nu este nimic mai puternic
decât puterea Sa ºi mila Lui faþã de noi, care îi cerem ajutorul
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prin rugãciune. Sã ne rugãm sfinþilor, cã ei sunt calea noastrã
spre mântuire ºi spre Împãrãþia Lui Dumnezeu.

(Petru P., Braºov)

l  m

„Sfântul nu ne-a lãsat”

L-am cunoscut pe Sfântul Ierarh Nectarie în anul 2003,
când mama mea s-a îmbolnãvit de cancer la sân. Nimeni din
familie nu era creºtin practicant, motiv pentru care pãrinþii mei
au cãutat mai întâi soluþii „lumeºti” pentru boala mamei, ape-
lând la mai mulþi doctori, în speranþa cã vor gãsi un tratament
mai sigur ºi mai uºor.

În cele din urmã, Dumnezeu le-a îndrumat paºii cãtre
bisericã, unde mamei i s-a recomandat sã citeascã timp de
40 de zile Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Mama
a fãcut ascultare, iar sfântul nu ne-a lãsat. Mama s-a operat, i
s-a extirpat zona canceroasã ºi de atunci cancerul nu a mai
revenit. Aº putea spune cã Sfântul Ierarh Nectarie a vindecat-o
pe mama trupeºte ºi pe noi toþi sufleteºte, îndrumându-ne paºii
spre Hristos.

Eu – adolescentã fiind la vremea respectivã – nu eram foarte
entuziasmatã de cele petrecute ºi nu pot spune cã l-am îndrãgit
pe Sfântul Nectarie în mod special. Însã… s-a îngrijit el ºi de
acest lucru.

Din cauza bolii grave ºi a ºedinþelor de chimioterapie,
organismul mamei slãbise ºi nu mai lupta la fel de bine cu bolile,
chiar dacã era vorba de o banalã rãcealã, motiv pentru care se
vindeca mai greu. Astfel, pânã în 2009, mama a avut mai multe
internãri în spital pentru diverse probleme: hemoragie, spasmo-
filie, otitã (pentru care s-a operat), hemoroizi (pe care nu i-a
tratat la timp, având dureri foarte puternice).
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În 2009, mama a fãcut o crizã urâtã din cauza hemoroizilor.
Nu putea dormi de durere ºi ajunsese aproape de delir. Poate
pãrea ciudat, dar cei care suferã de aºa ceva ºtiu pânã unde se
poate ajunge. În cele din urmã, am dus-o pe mama la spital ºi a
ajuns din nou pe masa de operaþie. Cu toate cã existã alte
metode mai uºoare de tratament, în cazul mamei aceasta a fost
singura soluþie. În aceste momente mi-am reamintit de bunul
Sfânt Nectarie. Am citit atunci, timp de mai multe zile, acatistul
sfântului ºi i-am promis cã, dacã mama se va face bine, primul
copil pe care îl voi avea îi va purta numele. Mama s-a vindecat
ºi, chiar dacã organismul ei a rãmas slãbit, de atunci ºi pânã
azi, nu a mai suferit intervenþii chirurgicale, iar la Urgenþã a
ajuns mult mai rar decât înainte.

Sfântul Nectarie a ajuns sã-mi fie cel mai drag dintre sfinþi,
ºi acum, privind în urmã, îmi dau seama cã, din momentul în
care am fãcut acea promisiune, sfântul a fost mereu alãturi de
mine, chiar ºi fãrã sã-mi dau seama:

– deºi aveam duhovnic, nu mã simþeam împlinitã sufleteºte
ºi începeam sã mã gândesc sã caut un altul. Acum, de aproape
doi ani, am un duhovnic pe care nici nu-mi imaginam cã l-aº
putea avea. Citind în acatistul sfântului „Bucurã-te, duhovnic
sfânt, care îi ajuþi pe creºtini sã îºi gãseascã pãstorii de care au
nevoie”, mi-am dat seama cã ºi aici a fost ajutorul sfântului;

– într-o searã, am citit acatistul sfântului pentru niºte prie-
teni dragi, iar a doua zi, „Bunicuþul” sfânt a rezolvat o altã
problemã: a îndrumat pe cineva spre scaunul spovedaniei. Pe
cineva care, deºi Îl cunoscuse pe Dumnezeu, nu se mai spovedise
de mult. Atunci l-am „adoptat” pe Sfântul Nectarie ca bunicuþ
al meu. Povestind cu o cunoºtinþã despre acest lucru, i-am spus:
„Nu ºtiu dacã ºi sfântul m-a adoptat, dar eu am fãcut-o.” Am
rugat-o apoi sã vinã cu mine sã îmi cumpãr o iconiþã micã a
sfântului, ca sã o am la îndemânã la nevoie. Am gãsit un singur
model: una tip calendar. Pe spate era un calendar din 2003,
deºi noi suntem în 2011. Iniþial m-am amuzat, pentru ca apoi
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sã-mi aduc aminte cã eu l-am cunoscut pe Sfântul Nectarie chiar
în anul 2003. Era ca ºi cum mi-ar fi spus cã el încã de atunci
este „Bunicuþul” meu.

Trimit aceste mãrturii pentru a-i mulþumi ºi pe aceastã cale
Sfântului Nectarie ºi pentru a-i încuraja pe toþi cei aflaþi în nevoi
sã îi cearã ajutorul. Sfântul Ierarh Nectarie este într-adevãr un
grabnic ajutãtor!

(A.V., Sibiu)

l  m

„Operaþia a decurs bine”

ªi pe noi ne-a ajutat Sfântul Nectarie. În urmã cu trei ani,
mama mea a început sã se simtã din ce în ce mai rãu, slãbea, ºi
în urma investigaþiilor nu se ºtia de unde vine aceastã senzaþie
de rãu. Dupã mai multe luni, i s-au gãsit niºte ganglioni la ficat.
Cu teama de a nu fi de naturã cancerigenã, s-a optat pentru
operaþie. Cu ajutorul rugãciunilor, operaþia a decurs bine. Am
mers la Mãnãstirea Radu Vodã ºi ne-am rugat Sfântului Nectarie.
Mama a citit acatistul sfântului, iar acum, dupã atâta timp, mama
mea se simte bine ºi chiar mã ajutã, stând cu fetiþa mea din
când în când.

La Sfântul Nectarie ne-am rugat, eu ºi soþul meu, sã ne
dãruiascã un copil binecuvântat ºi sã am o sarcinã uºoarã.
Chiar aºa s-a întâmplat. Sarcina mea a fost uºoarã ºi, chiar
dacã au fost riscuri la naºtere, sfântul ne-a ocrotit ºi pe mine
ºi pe fetiþa mea.

Ori de câte ori avem drum prin Bucureºti, încercãm sã ajun-
gem la moaºtele Sfântului Nectarie, sã-i mulþumim ºi sã ne
rugãm pentru noi ºi pentru cei dragi. Nãdãjduim cã ne va ajuta
ºi de acum încolo.
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Pe mine m-a ajutat Sfântul Nectarie ºi într-o mare problemã
de serviciu. A fost grabnic ajutãtor rugãciunilor mele. Îi mulþu-
mesc pe aceastã cale.

De-a lungul timpului eu m-am rugat ºi la alþi sfinþi: Sfân-
tul Nicolae, Sfântul Stelian, Sfânta Parascheva, Sfântul Spiridon,
Sfânta Filofteea, bineînþeles Fecioarei Maria ºi Domnului nostru
Iisus Hristos ºi mereu m-au ajutat. Chiar dacã nu suntem vred-
nici ºi suntem plini de pãcate ºi de ispite, sã nu încetãm sã ne
rugãm, ºi vom fi ascultaþi. Mulþumesc, Doamne!

(Ianus Maria, Piteºti)

l  m

„Eram uimitã cã sfântul
mã ajutase aºa de repede”

Bunã ziua, mã numesc Adina Bãlan, sunt din Bucureºti ºi
doresc sã vã scriu despre ajutorul pe care l-am primit pentru
copilul meu, de la Sfântul Nectarie, ca mãrturie pentru toþi cei
care vor citi. Îi mulþumesc încã o datã sfântului ºi voi spune, de
câte ori voi avea ocazia, despre ajutorul sãu minunat!

Iatã poveste mea: sunt ºi eu o mãmicã a doi copii minunaþi
pe care Bunul Dumnezeu mi i-a dat –  o fetiþã de 16 ani ºi un
bãieþel ce împlineºte în curând 2 aniºori – ºi doresc sã vã spun ºi
eu bucuria pe care am trãit-o, rugându-mã la minunatele moaºte
ale Sfântului Nectarie, la Mãnãstirea Radu Vodã din Bucureºti.

În mod sigur, pentru mulþi dintre dumneavoastrã, cazul meu
este minor, recunosc, dar vreau sã spun, cu tot sufletul, cât de
minunat e sfântul cu toþi cei care vin ºi se roagã lui, indiferent
cât de mare sau micã e problema.

Bãieþelului îi apãruserã la scrot douã punguþe ce semãnau
cu punguþele de puroi. Am fost pe la doctori ºi toþi vroiau sã-l
taie, spunându-mi cã, dacã nu fac aºa, punguþele se vor pietrifica
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în timp ºi cine ºtie ce va fi mai târziu. Îmi era teamã pentru cã
auzisem tot felul de întâmplãri nefericite dupã aceste intervenþii,
cu infecþii locale sau refuzul copilului de a mai urina, din cauza
usturimii, fiind un loc foarte sensibil.

Citisem ºi din cartea cu minunile pe care sfântul le-a fãcut
la noi în þarã, ºi culmea, citisem acolo spusele unei alte mãmici
cu o problemã asemãnãtoare cu a mea. Am prins ºi mai mare
încredere ºi m-am dus cu bãieþelul acolo, la moaºte, l-am atins
de ele ºi m-am rugat cât de mult am putut ca sfântul sã ne ajute
ºi pe noi sã scãpãm cumva fãrã intervenþia doctorilor cu bisturiul
sau cu alte manevre brutale, într-un loc atât de sensibil ºi fragil.

Credeþi-mã cã nu a trecut decât aproape o sãptãmânã de
când m-am rugat acolo, la sfintele moaºte, ºi prima punguþã,
care era ºi cea mai mare, a început pur ºi simplu sã dreneze tot
ce avea colectat.

Nu-mi venea sã cred, mã bucuram mult dar, în acelaºi timp,
eram uimitã, pur ºi simplu, cã sfântul mã ajutase aºa de repede
pe mine, pãcãtoasa.

Acum ºi cea de-a doua punguþã începe sã se cureþe ºi nu
i-am pus decât puþin rivanol ºi, iaca, scãpãm de bisturiu ºi de
chin.

Vreau sã adaug faptul cã, de când merg ºi mã rog sfântului
sau citesc acatistul sãu, am sentimentul de liniºte în suflet ºi
speranþa mai mare cã, ºi în alte probleme, sfântul va fi cu mine.

Mulþumesc din suflet acestuia ºi îl consider un mare ocroti-
tor ºi binefãcãtor al tuturor celor care vin ºi se roagã lui.

(Adina Bãlan)
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l  m

„Tata era disperat, plângea tot timpul”

Iatã ºi minunea mea: pentru ca minunile sã se producã,
trebuie doar sã crezi. Voi spune pe scurt povestea mea.

Acum patru luni, tata a fost diagnosticat cu o boalã cardio-
vascularã ce impunea operaþia. Am încercat la Fundeni, dar ne
tot plimbau fãrã niciun rãspuns concret. Disperatã, dupã ce am
cãutat pe forumuri, am început sã citesc Paraclisul Maicii
Domnului, împreunã cu acatistul, rugându-mã totodatã la icoana
fãcãtoare de minuni de la biserica Mihai Vodã. Un prim semn a
apãrut. Am schimbat spitalul, am gãsit un doctor ºi mai bun ºi
speranþele apãreau din nou la orizont. Sã nu mai punem cã niºte
negi, pe care îi aveam pe deget, s-au vindecat ca prin minune.

O discuþie cu noul doctor urma sã ne punã din nou la grea
încercare. Se preconiza cã riscurile operaþiei erau de 50%.
Cuprinsã din nou de disperare, am început sã citesc ºi Acatistul
Sfântului Nectarie ºi sã mã rog ºi moaºtelor sale de la biserica
Radu Vodã. Tata se ungea ºi el cu mir de la moaºte ºi câte
asemenea. Într-o zi, la sfârºitul slujbei, o doamnã îngrijitoare a
bisericii a venit, mi-a luat pumnul, mi-a pus în mânã un crin ºi
mi-a zis: „Ia-l. E de la Maica Domnului!”. Nu pot descrie ce am
simþit. Plus cã, atunci când citeam paraclisul în bisericã, începea
sã miroasã a busuioc, deºi nu era pe nicãieri în apropiere.

În fine, în acelaºi timp, regãseam icoana cu Sfântul Nectarie
prin bisericile prin care mergeam, semn cã e cu noi. Asta pânã
când l-am internat pe tata ºi, în rezerva lui, am rãmas ºocatã
vãzând pe perete trei iconiþe: una cu Maica Domnului, una cu
Sfântul Nectarie ºi una cu Iisus Hristos. Care era probabilitatea
ca tata sã fie internat tocmai acolo? Atunci mi-am zis cã am
primit cu prisosinþã semnele de care aveam atâta nevoie.

Tata a fost operat de Sfântul Pantelimon (m-am rugat sã
pice operaþia de sãrbãtoarea mucenicului doctor fãrã de arginþi),
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iar doctorii au spus cã nu se aºteptau sã fie aºa uºor. Sã nu mai
spunem cã ceea ce ei au vãzut foarte grav la ecografii nu cores-
pundea cu ceea ce au vãzut când l-au tãiat. Nu mã îndoiesc
nicio clipã cã a fost puterea sfântului mir ºi a rugãciunilor Sfântu-
lui Nectarie, ale Sfintei Fecioare, ale Sfântului Pantelimon ºi
ale Sfintei Parascheva de la Iaºi.

Acum tata e bine, se recupereazã ºi mulþumeºte lui Dumnezeu
ºi sfinþilor Sãi mijlocitori. Þin sã subliniez cã tata era disperat,
plângea tot timpul ºi se gândea numai la moarte. Dupã ce am
început sã citim minim 40 de zile Paraclisul ºi Acatistul Maicii
Domnului ºi Acatistul Sfântului Nectarie, a fãcut masluri, s-a
întãrit întru credinþã ºi s-a liniºtit vizibil.

Am spus povestea asta ca sã exemplific cât de mare este
puterea Domnului ºi a sfinþilor Sãi mijlocitori pentru noi. Le-am
promis Maicii Domnului ºi Sfântului Nectarie cã voi împãrtãºi
experienþa mea tuturor oamenilor aflaþi în nevoi ca sã gãseascã
mângâiere, alinare ºi tãmãduire. Mulþumesc Maicii Domnului,
Sfântului Nectarie, Sfântului Pantelimon ºi Cuvioasei Parascheva
pentru rugãciunile lor tãmãduitoare!

(Georgiana Voicu)

l  m

„Nu am luat niciun tratament”

ªi eu am primit ajutor de la Sfântul Nectarie.
M-am trezit într-o noapte, pe la 4 dimineaþa, cu dureri mari

ale mâinilor ºi articulaþiilor. Degetele îmi erau roºii ºi umflate
ºi de-abia puteam sã le îndoi. Nu ºtiam ce sã fac sã îmi aline
durerea ºi sã pot dormi la loc. Aproape îmi venea sã plâng de
durere. M-am dat cu ulei de la candela sfântului ºi mi-a alinat
durerea în maxim un sfert de orã. Dupã jumãtate de orã nu mã
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mai dureau deloc. Am fost sã mã vadã ºi doctoriþa, care mi-a
dat o trimitere pentru analize ale sângelui. Degetele erau încã
roºii ºi umflate, dar nu mai dureau.

E inutil sã mai spun cã nu am mai fãcut analizele, deoarece
am simþit cã nu mai are rost ºi nu am luat niciun tratament.
Nu am mai avut probleme de atunci cu mâinile ºi articulaþiile.

(Adriana)

l  m

„Sfântul m-a ajutat cu gemenii”

Voi încerca sã relatez câteva momente din viaþa mea, pe
care Sfântul Nectarie m-a ajutat sã le trec mai uºor. Sunt de
profesie economist ºi în momentul de faþã sunt în concediul de
creºtere a copilului pânã la vârsta de 2 ani.

M-am cãsãtorit la 24 de ani ºi, tot în acelaºi an, am rãmas
însãrcinatã cu primul bãiat. Am nãscut natural ºi I-am dat slavã
lui Dumnezeu pentru îngeraºul trimis. O comoarã de copil. L-am
alãptat exclusiv la sân, ceea ce i-a insuflat copilului un calm
extraordinar.

Dupã un an am rãmas din nou însãrcinatã. Îmi doream o
fetiþã, dar Dumnezeu a considerat cã trebuie sã mai aºtept,
sã am rãbdare.

La ecografia de 4 luni am aflat cu mirare cã în burticã nu
era un singur copil, ci doi, gemeni! Mi-a fost greu sã cred. Nu
aveam rude apropiate cu gemeni.

Pe parcursul sarcinii m-am bucurat, deºi urma o perioadã
mai dificilã de îndurat. Vecinii, oamenii de pe stradã, din
magazine, din bisericã, chiar ºi rudele m-au descurajat.

Unii nu ºtiau cã mai am un prunc de doar doi ani, iar dacã
aflau din întâmplare, îºi dãdeau palme peste faþã, la propriu.
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Soþul meu mi-a fost alãturi, mã încuraja ºi, cumva, toate
reacþiile celor din jur mã întãreau ca sã lupt împotriva
concepþiilor lor de a nu face copii.

Am avut o sarcinã perfectã, doctorul ginecolog se mira de
fiecare datã, spunându-mi cã am o sarcinã de vis. Am dus-o
pânã la 39 de sãptãmâni, cu ajutorul Sfântului Nectarie. ªtiam
ºi simþeam cã aºa o sã fie.

Singura mea teamã era cea legatã de cum voi naºte: natural
sau prin cezarianã. Gândul acesta m-a urmãrit pe parcursul
întregii sarcini. Mi-a fost fricã de naºterea naturalã, dar, dacã
aº fi gãsit un doctor dispus sã încerce, aº fi riscat. Însã n-am
gãsit pe nimeni. Poate Dumnezeu a vrut aºa. De fapt, în viaþã am
învãþat cã nimic nu e întâmplãtor.

Am citit cartea Sfântului Nectarie Minuni în România, pe
care o primisem în dar de la mama soþului meu. De atunci ºi
pânã la naºtere am citit Acatistul Sfântului Nectarie.

Am sperat sã se întâmple o minune, sã nasc natural, dar
n-a fost sã fie. Doctorul nu a riscat. Sfântul Nectarie m-a mân-
gâiat în momentele dificile, critice, de disperare ºi teamã.

N-am sã uit cum, în timpul naºterii, parcã îl vedeam în faþa
ochilor ºi, pur ºi simplu, n-am simþit durerea.

În a treia zi dupã naºtere am plecat acasã, cu cei doi gemeni
care erau perfect sãnãtoºi, cu o greutate destul de mare: unul
de 3 kg, iar celãlalt de 2,8 kg. Toate mãmicile din spital se mirau
unde am þinut doi copii aºa de mari. Sfântul m-a ajutat cu geme-
nii ºi în alte probleme: de constipaþie, pe care am rezolvat-o
turnând o picãturã de ulei de la candela sfântului în biberonul
cu lapte, iar când a încercat sã refuze sã sugã, la fel, am turnat
ulei în lapte ºi s-a rezolvat.

I-am promis Sfântului Nectarie cã o sã scriu despre cum
m-a ajutat, deºi am amânat o perioadã de timp. Sã avem nãdejde
în ajutorul grabnic al sfântului care, de fiecare datã, nu întârzie
sã ne ajute, deºi nu suntem atât de vrednici.

(Nicoleta)
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l  m

„Nu mai este niciun nodul”

Aº vrea sã vã scriu ºi eu despre prezenþa Sfântului Nectarie
în viaþa mea. Despre existenþa lui am aflat acum vreo trei ani
de la pãrintele Gabriel Sorescu de la Biserica Brânduºa, din
Craiova. Este pãrintele meu duhovnic ºi, în acea perioadã,
confruntându-mã cu o problemã de sãnãtate, l-am rugat sã facã
o rugãciune pentru vindecare. Atunci mi-a povestit despre cum
îl ajutase sfântul pe el ºi pe cei din familia lui ºi mi-a dat niºte
ulei adus din insula Eghina, de la mormântul Sfântului Nectarie.

Apoi, am aflat de pe internet despre existenþa moaºtelor
sfântului la Mãnãstirea Radu Vodã din Bucureºti, ºi m-am dus
pentru a mã închina ºi pentru a lua ulei de la candela care arde
deasupra raclei.

Dar sã vã spun ce problemã aveam. La un consult ecografic
de rutinã am descoperit niºte noduli la tiroidã, care aveau elas-
tograma IV (cunoscãtorii ºtiu cã aceasta înseamnã suspiciune
de cancer). Nu mã deranja nimic, nu le simþeam prezenþa prin
niciun fel de simptom. Medicii mi-au recomandat de urgenþã
tratament hormonal ºi revenirea la control peste o lunã. Nu am
vrut sã iau niciun fel de tratament, pentru cã are multe efecte
secundare ºi pentru faptul cã nu mã deranja nimic. La control,
peste o lunã, s-a constatat faptul cã au crescut în dimensiune.
Am fost la un medic de specialitate în Craiova care mi-a spus,
pe lângã tratament hormonal, sã merg sã-mi fac operaþie de
extirpare a glandei tiroide, pentru cã voi avea probleme mereu
ºi e mai bine aºa.

ªtiind cã acest lucru implicã ºi o dereglare hormonalã ºi
tratament pentru toatã viaþa, am refuzat acest lucru. Mi-a
interzis, de asemenea, sã merg la mare. Eu aveam sejurul de
3 sãptãmâni aranjat, pentru Spania, ºi nu am vrut sã renunþ.
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M-am dus la un control ºi la Bucureºti, la profesorul Dumitraºcu,
la Spitalul Parhon. Au confirmat, ºi dânsul ºi ecografia fãcutã
acolo, existenþa nodulilor ºi consistenþa lor suspectã. Mi-a
recomandat biopsia, urmând sã aºtept medicul care executa
aceastã operaþiune deloc plãcutã. Atunci, la spital, aºteptând
sã vinã medicul pentru biopsie, m-am rugat la Dumnezeu
(bineînþeles cã o fãcusem ºi înainte, de la aflarea veºtii) sã-mi
dea un semn dacã e bine sau nu sã fac biopsia. Semnul nu a
întârziat sã aparã ºi a constat în faptul cã medicul respectiv
a întârziat sã ajungã la spital, deºi trecuse mai mult de o jumã-
tate de orã de la începerea programului ºi mi se spusese cã el
nu întârzie niciodatã.

Atunci i-am spus soþului meu, care mã însoþea, cã eu plec.
A protestat, a zis cã dacã tot suntem acolo trebuie sã aºteptãm,
dar i-am spus cã îmi este rãu, ceea ce era adevãrat, ºi nu mai
pot rãmâne. Am plecat, ºi apoi, peste douã zile, am mers la mare.

Când am venit, m-am programat din nou la ecograf sã vãd
cum au evoluat nodulii. Eram îngrozitã de teamã, pentru cã nu
fãcusem niciun fel de tratament, nu mã ferisem sã stau la soare,
nu fãcusem biopsia. Înainte de a pleca la ecografie, m-am uns
pe gât cu puþin ulei luat de la Mãnãstirea Radu Vodã, m-am
rugat Sfântului Nectarie sã mã ajute sã nu se fi înrãutãþit situaþia.

Am plecat nu prea convinsã ºi nu foarte încrezãtoare în
ajutorul divin. La ecografie am observat o nedumerire pe faþa
medicului, apoi m-a întrebat ce tratament am luat. I-am rãspuns
cã niciunul ºi l-am întrebat îngrijoratã: „De ce, ce se întâmplã,
e grav?” Mi-a rãspuns cã nu ºtie ce se întâmplã, cã nu mai vede
nimic, nu mai este niciun nodul, nici mãcar þesutul nu are vreo
modificare, adicã e ca ºi cum nu ar fi fost niciodatã nimic. Mi-a
spus cã fãrã tratament nu se poate sã se vindece ºi chiar cu
tratament, tot se mai vãd modificãri mãcar la nivelul þesutului,
dacã nu mai existã nodulii.

I-am repetat cã nu am fãcut niciun tratament, iar el a zis cã
este un caz pe care nu l-a mai întâlnit în cariera lui de peste
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douãzeci de ani de ecografie. Mi-a spus cã va prezenta la o
conferinþã la Viena un studiu de caz despre acest lucru. Atunci,
cu glasul tremurând de emoþie, i-am spus: „Domnule doctor, sã
ºtiþi cã ceva tot am fãcut. M-am rugat la Sfântul Nectarie ºi am
dat cu ulei de la candela unde sunt moaºtele lui.” A început sã
râdã ºi mi-a rãspuns: „Eºti ºi tu avocatã, crezi în babe ºi sfinþi?”
I-am zis cã în babe nu cred, dar în sfinþi da, ºi ceea ce tocmai a
vãzut este o minune a unuia dintre sfinþi, a Sfântului Nectarie.
Este trist sã vezi necredinþa ºi ironia unui om al ºtiinþei, dar
asta este... Am plecat fericitã, mulþumindu-i sfântului pentru
minunea fãcutã cu mine, chiar dacã eu nu am avut o credinþã
prea puternicã.

În urmãtorul an am fost în Grecia, în insula Eghina, sã ne
închinãm la mormântul sfântului. În anul urmãtor, s-a întâmplat
o altã nenorocire. O rudã de-a mea care îmi este foarte dragã a
fost diagnosticatã cu neoplasm mamar gr. 2 ºi a suferit o operaþie
la sân. Cu ajutorul Sfântului Nectarie, la care s-a rugat mult
(de fapt, toþi din familie ne-am rugat), a trecut cu bine, iar
analizele ulterioare au ieºit bine, fãrã sã urmeze tratament medi-
camentos. Doar patru ºedinþe de chimioterapie, pe care le-a
suportat nesperat de bine. Apoi, încã o minune. M-am dus la
Sinaia dupã revelion, anul acesta, ºi am trecut ºi pe la Mãnãstirea
Caraiman, dorind sã vorbesc cu pãrintele Gherontie Puiu, despre
care am citit cã are mare har ºi, prin rugãciunile lui, s-au vindecat
mulþi bolnavi. Am citit ºi mãrturiile unor oameni cãrora le-a
spus pãrintele ce se va întâmpla cu ei, fãrã sã-i cunoascã, doar
uitându-se la ei. Dumnezeu mi-a ajutat sã pot sã-l întâlnesc ºi
sã-i povestesc, printre altele, ºi de necazul acestei rude ºi i-am
spus: „Pãrinte, vã rog, rugaþi-vã ºi pentru (i-am spus numele)
sã se vindece de cancer”, iar el mi-a zis: „Scrie un bileþel cu
numele doamnei, sã-l citesc la rugãciune, dar în dreptul ei sã
nu treci bolnavã de cancer, pentru cã nu este aºa, nu a avut
cancer, a fost acolo o zgârieturã ºi s-a vindecat.” Eu, ºtiind
rezultatul tuturor analizelor anterioare operaþiei ºi cele de dupã
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(inclusiv biopsia), am insistat: „Vã rog, pãrinte, sã nu mai aibã
vreo recidivã sau sã se extindã”, iar el mi-a zis, în dulcele grai
moldovenesc: „Ce sã se extindã, dacã n-a fost nimic?” Am plecat
foarte bucuroasã ºi i-am povestit ºi persoanei respective, care
s-a bucurat enorm ºi i-a revenit pofta de viaþã. Analizele ulteri-
oare au ieºit foarte bine ºi sperãm sã fie bune în continuare, cu
ajutorul lui Dumnezeu.

Tot în anul trecut s-a întâmplat ca tatãl meu, care este sufe-
rind de Parkinson, într-o noapte sã nu mai poatã sã-ºi miºte
picioarele ºi, deci, sã fie în incapacitate de a se ridica din pat. A
fost o adevãratã dramã pentru familia noastrã. Am chemat
medicul ºi ne-a zis cã nu prea sunt ºanse sã mai meargã vreodatã,
cã boala asta aºa avanseazã etc. Am început sã ne rugãm cu
toþii la Sfântul Nectarie, la Maica Domnului ºi la Dumnezeu sã
facã o minune ºi sã mai poatã merge. S-a uns în fiecare zi cu
ulei adus de la Sfântul Nectarie din Grecia. Dupã vreo 3–4 sãptã-
mâni, într-o dupã amiazã, mama (care stãtea într-o altã camerã)
s-a trezit cu el deschizându-i uºa camerei. Sfântul Nectarie
tocmai fãcuse o altã minune: tatãl meu mergea. ªi merge ºi
astãzi, poate ieºi ºi la o plimbare în faþa blocului sau în apropiere.

Îi mulþumesc lui Dumnezeu ºi Sfântului Nectarie pentru
binecuvântãrile ºi ajutorul dat de fiecare datã, în momente grele,
ºi vã îndemn ºi pe dumneavoastrã sã nu ezitaþi sã vã rugaþi
Sfântului Nectarie, pentru cã ajutorul nu va întârzia sã aparã.

(Irina Tutuianu, Craiova)

l  m

„În disperarea mea, am citit acatistul”

Citeam mai demult pe internet, pe un site, despre minunile
Sfântului Nectarie, ºi am vãzut cât de grabnic ajutãtor este.
Dar dupã cum e firea omului, pânã nu vede cu ochii lui, nu
crede pânã la capãt.
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Ieri dupã-amiazã, m-a sunat soþul disperat cã mama soacrã
a fãcut din nou accident vascular cerebral. Avea toate simpto-
mele, ºi era al doilea AVC pe care îl fãcea. Dânsa a mai trecut
printr-unul în 2009, recuperarea a durat câteva luni, ºi a rãmas
cu probleme de vorbire. Acum se uita în gol, nu îl mai recunoºtea
pe soþul meu ºi nu îºi mai putea miºca deloc mâna ºi piciorul
drept. Soþul a chemat Salvarea, au ajuns la Urgenþã ºi au urmat
niºte ore îngrozitoare de aºteptare.

În disperarea mea, am citit Acatistul Sfântului Nectarie ºi
m-am rugat sã ne ajute, ºi sã-l ajute pe soþul meu greu încercat.
ªi iatã cã soacra mea ºi-a revenit încã de asearã, la analize nu
i-a ieºit cã ar fi fãcut AVC, ºi acum este la fel ca înainte. Este o
mare minune, având în vedere prin ce am trecut la celãlalt AVC.

Toate aceste minuni le datorãm Bunului Dumnezeu, prin
mijlocirea Sfântului Nectarie, ºi nu am destule cuvinte sã îl laud
ºi sã îi mulþumesc pentru toatã îndurarea ºi ajutorul arãtat. Îl
simt aproape de mine mereu ºi este minunat!

(Mãdãlina Hodrea, Cluj-Napoca)

l  m

„Am început sã cred în minuni”

Într-o perioadã foarte durã din existenþa mea, în toamna
anului 2009, am aflat de Sfântul Nectarie, în timpul Sfintei
Liturghii. Viaþa ºi sãnãtatea mea erau la pãmânt, deºi fãceam
de multe luni tot felul de tratamente. Nu mai ºtiam în ce direcþie
sã o iau, iar familia mea era foarte afectatã. În ziua în care
m-am dus la Mãnãstirea Radu Vodã ºi m-am rugat plângând la
racla cu sfintele moaºte, am primit prima veste bunã.

Telefonul a sunat în timp ce mã rugam, era pe silenþios,
dar i-am simþit vibraþiile în geantã. Lucrurile bune au urmat,
însã ºi încercãri. Citind acatistul zilnic, de un an de zile am
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primit ajutor ºi cãlãuzire. Am multe de recuperat ºi de pus în
ordine în viaþa ºi sãnãtatea mea ºi nu deznãdãjduiesc absolut
deloc. Datoritã Sfântului Nectarie am început sã cred în minuni,
sã fiu întãritã ºi sã am mai mult discernãmânt.

 În fiecare secundã a vieþii mele îi sunt recunoscãtoare
pentru tot ajutorul primit ºi ºtiu cã eu ºi viaþa mea ne transfor-
mãm datoritã bunului Sfânt Nectarie.

(Adela Caslacovici)

l  m

„Starea de sãnãtate a început
sã se amelioreze”

În seara de Crãciun a anului trecut am primit o veste ºo-
cantã: unchiul meu era în spital în stare foarte gravã în urma
complicaþiilor apãrute dupã o operaþie de rutinã! Nu-mi venea
sã cred, vorbisem cu el la telefon, cu câteva zile înainte, ºi nimic
nu prevestea aceastã situaþie.

În ciuda asistenþei medicale oferite de doctori cu renume
în România ºi într-un spital de top (pentru condiþiile de la noi!),
nu se reuºea stabilizarea stãrii sale (tensiunea varia între niºte
limite extreme, existau probleme mari cu ficatul ºi pancreasul,
probleme digestive). Dintr-un om ale cãrui analize înainte de
operaþie erau în limite normale, se transformase într-o persoanã
devastatã, aflatã într-un punct critic!

Am înþeles cã singura soluþie este rugãciunea cãtre Dumne-
zeu, Mãicuþa Domnului ºi Sfântul Nectarie, pe care îl cunoºteam
ºi care mã ajutase ºi în trecut. Îl simt foarte aproape pe Sfântul
Nectarie, merg destul de des la Radu Vodã, am reuºit, cu ajutorul
lui Dumnezeu, sã ajung ºi la mãnãstirea sfântului din Eghina
(nu se poate explica în cuvinte adierea de mir care existã în jurul
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mormântului! E un miros nepãmântean, eu aºa l-am perceput
atunci).

ªtiind cã Sfântul Nectarie este grabnic ajutãtor, am mers în
câteva dimineþi ºi am citit acatistul, lângã racla cu sfintele sale
moaºte, împreunã cu Acatistul Sfântului Acoperãmânt al Mãicu-
þei Domnului. Chiar dacã situaþia nu s-a schimbat radical de la
o zi la alta, ajutorul nu a întârziat sã aparã, iar starea de sãnãtate
a început sã se amelioreze încet-încet. Þin sã precizez cã unchiul
meu este un ateu convins, nu are nicio relaþie cu Biserica, însã
mila Domnului este infinitã ºi vrea ca toþi fii Sãi sã se întoarcã
la El!

ªtiu cã Sfântul Nectarie vrea sã-i fie cunoscut ajutorul
pentru ca toþi cei aflaþi în încercãri sã-l cunoascã ºi sã-i cearã
ajutorul. I-am promis cã o sã scriu ºi eu despre ajutorul sãu
minunat ºi îl rog ca acum, dupã ce a mijlocit la Dumnezeu pentru
sãnãtatea trupeascã, sã se roage ºi pentru cea sufleteascã, pentru
ca unchiul meu sã se întoarcã la turma lui Dumnezeu!

Îi mulþumesc milostivului Dumnezeu, Mãicuþei Sale ºi Sfân-
tului Nectarie pentru mila ºi binecuvântarea pe care ni le aratã
neîntrerupt!

(Mãdãlin)

l  m

„Avem credinþa cã ne va ajuta
ºi în continuare!”

Sfântul Nectarie este un sfânt drag mie. În trecut l-a ajutat
pe tatãl meu când a trecut prin suferinþa unui cancer ºi a unei
recidive. Avem credinþa cã ne va ajuta ºi în continuare!

Rugaþi-vã Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului ºi Sfântului
Nectarie, cã mila lor este nemãrginitã!

(Roxana)
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l  m

„Bãieþelul meu s-a fãcut sãnãtos”

Pe Sfântul Nectarie l-am cunoscut într-o vreme de grea
cumpãnã pentru familia mea. Bãieþelul meu, Alexandru, atunci
în vârsta de 1 an ºi 6 luni, avea o infecþie care recidiva, ba chiar
era din ce în ce mai puternicã, în ciuda antibioticelor adminis-
trate (se afla în grija unuia dintre cei mai buni medici pediatri
care nu mai ºtia ce sã îi facã).

Într-o discuþie cu duhovnicul nostru, acesta m-a îndrumat
spre moaºtele sfântului de la Mãnãstirea Radu Vodã, spunân-
du-mi cã Sfântul Nectarie este grabnic tãmãduitor. Aºa l-am
cunoscut pe Sfântul Nectarie ºi am început sã ne rugãm acestui
minunat sfânt. Ca prin minune, bãieþelul meu s-a fãcut sãnãtos
ºi, de atunci, Sfântul Nectarie a devenit ocrotitorul familiei noastre.

În vara anului 2007 am fost în Eghina, ca sã-i mulþumesc
sfântului pentru ajutorul dat. ªi eu am simþit cã în casa Sfântului
Nectarie eºti ca într-un colþ de rai. Nu existã cuvinte pentru a
descrie liniºtea care te învãluie, frumuseþea locului, mireasma
ce pluteºte peste tot în aer.

Ne doream foarte mult al doilea copil, însã era o aºteptare
zadarnicã. M-am rugat Sfântului Nectarie, ºi acum avem o fetiþã
de 2 ani ºi 8 luni – Maria. Dacã la prima naºtere travaliul a
durat 13 ore, a doua naºtere a fost extrem de uºoarã ºi scurtã –
îndatã dupã ce am terminat de citit Acatistul Sfântului Nectarie,
am nãscut uºor. De fiecare datã când cer ajutorul Sfântului
Nectarie, acesta nu întârzie sã aparã.

Îi mulþumesc bunului nostru Iisus, Maicii Domnului Hristos
ºi Sfântului Nectarie ºi mã rog lor sã ne dea minte luminatã ºi
înþelepciune, ca sã ne creºtem copiii în pace ºi în adevãrata
credinþã ortodoxã.

(Mihaela Mihiº)
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l  m

„Eram disperatã ºi bântuitã
de gânduri negre”

Am aflat de existenta moaºtelor Sfântului Nectarie de la
Mãnãstirea Radu Vodã cu ceva timp în urmã, cam de doi ani.
Am citit ºi viaþa sfântului, dar nu pot zice cã m-am rugat mult,
deoarece credeam cã este vindecãtor al celor bolnavi de cancer.

Dar iatã cã acum câteva luni m-am îmbolnãvit de stomac,
boalã de reflux, cauzatã, de fapt, de un dezechilibru major la
nivelul întregului sistem digestiv. Eram disperatã ºi bântuitã de
gânduri negre, deoarece tratamentele alopate nu îmi rezolvau
problema, ºi endoscopia pe care doctorul îmi cerea sã o fac pur
ºi simplu mã înspãimânta.

Atunci am mers mai des la mãnãstire, am citit acatistul ºi
m-am închinat moaºtelor ºi chiar m-am uns cu ulei de la candela
sfântului. ªi iatã cã ajutorul a început sã vinã. Nu m-am vindecat
a doua zi, cum s-a întâmplat altora, asta din cauza slabei mele
credinþe, dar, în primul rând, am citit cartea Sfântul Nectarie –
Minuni în România, care mi-a ridicat moralul ºi mi-a alungat
gândurile negre.

În lunile urmãtoare am gãsit un medic care mi-a recomandat
tratamente naturiste, am mai gãsit informaþii utile pe internet
ºi azi, când vã scriu, mã simt mult mai bine ºi sper în vindecarea
totalã.

De asemenea, l-am descoperit ºi pe Sfântul Ioan Rusul, a
cãrui pãrticicã din moaºte se aflã la capela Spitalului Polizu ºi
cãruia m-am rugat ºi m-am închinat.

Am vrut sã scriu ºi eu povestea mea, ca o dorinþã a Sfântului
Nectarie de a se face cunoscute minunile sale ºi ale celorlalþi sfinþi.

Mã rog ca Bunul Dumnezeu sã ne ierte, cãci din cauza pãca-
telor noastre ne îmbolnãvim, ºi sã ne întãreascã în credinþã.

(Georgeta-Camelia Grecu)
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l  m

„În fiecare clipã,
un sfânt mijloceºte pentru noi”

Mã numesc Maria – Anca. Rostit întreg, numele meu nu
sunã tocmai bine, iar familia a preferat sã mã apeleze Anca.
Primul prenume a fost impus de naºa mea, care se numea Maria.
Pãrinþii mei încercaserã sã o evite ºi sã mã boteze altcineva,
dar Dumnezeu a scos-o în calea tatãlui meu, atunci când se
ducea sã mã declare în vederea obþinerii certificatului de naº-
tere. Privind retrospectiv, îmi dau seama cã a fost providenþial
acest nume, întrucât Preacurata Fecioara Maria a fost ºi este
totdeauna lângã mine ºi familia mea, mi-a ascultat rugãciunile
cele bune ºi m-a ferit de rãul care putea sã mi se întâmple din
cauza acþiunilor mele.

Cel mai mare ajutor din partea Maicii Domnului este cã
m-a trezit din ignoranþa în care vieþuiam (a trãi este un cuvânt
cu înþelesuri prea profunde ca sã îl pot folosi), ignoranþã mani-
festatã prin lipsa oricãrei lecturi duhovniceºti, trãind astfel într-o
mare bâjbâialã, cu sfaturi preluate aleator ºi în „interesul” unei
vieþi de care mã bucuram, dar fiind aproape oarbã sufleteºte.

 În anul 2003, împreunã cu soþul meu am hotãrât sã mergem
în pelerinaj la Iaºi, la sãrbãtoarea Cuvioasei Parascheva. Totul
ne-a fost potrivnic, culminând cu faptul cã maºina s-a stricat
chiar în seara de dinaintea plecãrii. Cei apropiaþi ne-au sfãtuit sã
renunþãm, mai ales cã problemele erau la alimentarea cu benzinã,
care se scurgea. M-am rugat Maicii Domnului sã ne ajute ºi, aºa,
am mers dimineaþa la service, unde mecanicul a reuºit sã rezolve
problema ºi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns seara la Iaºi ºi
ne-am închinat la moaºtele sfintei noastre dragi.

Cu aceastã ocazie am vizitat ºi mãnãstirile din nordul Mol-
dovei. La Mãnãstirea Bistriþa am primit în dar de la un pãrinte



l m147l m

cãlugãr volumul trei din opera pãrintelui Cleopa Ilie, Mânca-v-ar
raiul, care a fost pentru mine o revelaþie. Intrasem în atâtea
biserici ºi mãnãstiri ºi niciodatã nu mã preocupase sã cumpãr o
carte duhovniceascã! Dupã lectura acestei cãrþi, a început sã
mã preocupe citirea cãrþilor cu profil duhovnicesc ºi aºa l-am
descoperit pe al doilea salvator al meu, pãrintele Arsenie Boca.
Cartea mea de suflet, pe care o citesc ºi o recitesc de câte ori
simt nevoia ºi pe care o recomand tuturor tinerilor – cãsãto-
riþi sau nu –, este Ridicarea cãsãtoriei la înãlþimea de tainã. Dacã
aº fi citit aceastã carte mai demult, aº fi putut evita multe pãcate
pe care le-am fãcut în viaþa de familie, dar mulþumesc Maicii
Domnului cã m-a trezit.

Am simþit ºi simt protecþia Preacuratei Fecioare Maria în
toate: de la simplul fapt cã am vãzut obstacolul înainte ºi nu
m-am împiedicat pe stradã, cã îmi ajutã copiii atunci când cad
sã nu se loveascã prea tare, pânã la ajutorul pe care l-am primit
la prima naºtere, când, dupã ore de chin, fetiþa mea s-a nãscut
vânãtã, fãrã sã þipe, primind un scor APGAR 6. Maica noastrã
cereascã m-a întãrit pe mine ºi a salvat-o pe fetiþa mea de la
problemele care ar fi putut sã aparã în mod normal.

Ajutorul Maicii Domnului, al Cuvioasei Parascheva, al
Muceniþei Filofteea, al Sfântului Antonie cel Mare, ca mijlocitori
cãtre Bunul Dumnezeu, l-am simþit ori de câte ori am avut nevoie
ºi le-am cerut sprijinul. L-au ajutat pe tatãl meu la vreme de
boalã sã reziste infarctului, operaþiei pe inimã, unei boli cardiace
ereditare îmbinatã cu foarte multã muncã fizicã fãcutã pentru
a-i ajuta pe cei din jurul sãu. Pentru mijlocirile sfinþilor invocaþi
mai sus, Dumnezeu S-a milostivit ºi, în ciuda bolii, l-a þinut
alãturi de noi în momentele cele mai importante din viaþa mea
ºi a fratelui meu: cãsãtoria, naºterea ºi botezul copiilor noºtri.
Internat fiind în spital, mi-a spus cu bucurie cã va merge la
Mãnãstirea Radu Vodã, ca sã se închine Sfântului Nectarie
Taumaturgul, dar a ajuns sfântul la el prin uleiul sfinþit care
arde la candela din mãnãstire, iar dupã ce a fost uns, a doua zi
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a plecat la Domnul. Am nãdejdea cã ºi Sfântul Nectarie se roagã
alãturi de ceilalþi sfinþi ajutãtori ai tatãlui meu la iertarea
pãcatelor ºi mântuirea sufletului sãu.

Sfântul Nectarie a apãrut în viaþa noastrã în anul 2004, când
am primit de la o colegã de serviciu o carte cu minunile sfântului.
Am fost foarte impresionatã ulterior, când am citit cartea despre
viaþa sfântului, de rãbdarea, sacrificiul ºi înþelepciunea mona-
hului ºi profesorului Nectarie. O icoanã a sfântului ne-a îmbogã-
þit apoi sufletul prin prezenþa ei în casa noastrã. Ajutorul cel
mare l-am primit de la Sfântul Nectarie în timpul celei de-a
doua sarcini. La penultimul control, medicul m-a programat
pentru operaþia de cezarianã, întrucât fãtul nu era în poziþia
optimã pentru o naºtere normalã. Vestea m-a îngrijorat, deoa-
rece nu îmi pusesem problema unei naºteri prin cezarianã,
voiam o naºtere normalã, aºa cum este lãsat de la Dumnezeu.

M-am rugat cu ardoare la Maica Domnului, la Sfântul Necta-
rie, al cãrui acatist l-am citit, dar ºi la Cuvioasa Parascheva,
Muceniþa Filofteea, Sfântul Spiridon, Sfântul Ioan Gurã de Aur
ºi la toþi sfinþii, ºi am primit ajutorul. Cu douã zile înainte de
programata cezarianã, fãtul s-a aºezat în poziþia corespunzã-
toare unei naºteri normale, care a avut loc câteva zile mai
târziu.

 Sfântul Nectarie a fost ajutãtor în problemele de sãnãtate
ale fetelor noastre. La câteva luni de la naºtere, fetiþei celei mici
i s-a umflat sânul stâng. Poate cã teama nu ar fi fost atât de
mare dacã nu ar fi fost ºi vânãtã în locul respectiv. Fiind în
provincie, am fost trimisã la un specialist, la Bucureºti, ºi, cu
ajutorul sfântului la moaºtele cãruia ne-am închinat, am primit
asigurarea cã pânã într-un an se va resorbi, ceea ce s-a întâmplat
mult mai curând.

Tot prin mijlocirea Sfântului Nectarie ºi a Mãicuþei Preacu-
rate, ne-am mutat de curând relativ aproape de Mãnãstirea Radu
Vodã ºi, de câte ori simþim nevoia, mergem sã ne rugãm aici.
Uleiul de la candela care arde lângã pãrticica din moaºtele
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sfântului de la Mãnãstirea Radu Vodã cu care ne ungem pe
frunte, precum ºi citirea acatistului, acasã sau la mãnãstire, sunt
medicamentele care ne înþelepþesc pe noi ºi pe doctorii cãrora
le-am cerut sfatul când s-au mai îmbolnãvit fetele sau când noi
am dus lipsã de rãbdare. Eu mã rog sã ne dãruiascã ºi nouã, dar
mai ales fetelor noastre rãbdarea, înþelepciunea ºi spiritul de
sacrificiu de care a dat dovadã în viaþa sa.

 Credinþa mea este cã în fiecare clipã un sfânt mijloceºte
pentru noi la Bunul Dumnezeu ºi îmi pare rãu cã nu îi pot
menþiona pe toþi cei care ne-au ajutat ºi ne ajutã în fiecare clipã
ºi mã simt vinovatã de acest lucru.

Ajutorul de la Dumnezeu este cert, depinde numai de noi
sã ne hotãrâm sã punem început bun.

(Maria-Anca)

l  m

„Tumorile mi se micºoraserã foarte mult”

Nu eram într-o formã fizicã foarte bunã. Mã simþeam
mereu obositã. La un examen pulmonar de rutinã care mi se
cerea la ºcoalã am aflat într-un mod brutal cã am o tumorã pe
plãmânul drept. Mi s-au recomandat investigaþii suplimentare.

La câteva zile am fãcut o tomografie care evidenþia o tumorã
în plãmânul drept ºi o alta în mediastin, foarte aproape de vena
cavã superioarã. Tumorile aveau între 3 ºi 5 cm. Mi s-a reco-
mandat operarea lor.

În mod instinctiv, am refuzat internarea, pentru a reflecta
la ce urma sã fac.

Poate cã, dacã aº fi avut doar tumora din plãmân, aº fi
acceptat operaþia. Cu cea din mediastin lucrurile se complicau;
am luat legãtura cu doi medici care m-au informat cã operarea
tumorii din mediastin era practic sortitã eºecului. De aceea am
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abandonat total ideea operaþiei. Am refuzat ºi biopsia tumorilor,
din teama de a nu face metastaze mai rapid. Mi s-a mai propus
o iradiere cu cobalt, dar am refuzat ºi acest lucru, din teama
afectãrii ireparabile a altor þesuturi ºi organe.

Am început sã caut alte modalitãþi de tratament. Nu gãseam
nimic. Nu dãdeam de nicio terapie care m-ar fi putut ajuta.
Parcã toate drumurile ºi toate încercãrile erau închise.

M-a apucat o tristeþe groaznicã la gândul cã într-un timp
relativ scurt voi muri. Nu-mi era teamã de moarte în sine, pentru
cã nu eram foarte tânãrã (aveam 54 de ani), dar gândul cã nu-mi
voi mai vedea soþul, fraþii, nepoþii, copiii, mã dispera. Eram
cumplit de deprimatã. Nu mã puteam împãca cu ideea morþii.

Mã rugam ºi pânã atunci, dar din acel moment am început
sã mã rog cu disperare Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului ºi
sfinþilor vindecãtori despre care am început sã aflu.

Într-una din zile am mers la Biserica Radu Vodã, unde se
aflã o parte din moaºtele Sfântului Nectarie. M-am dus sã mã
închin întâi la altar ºi am fãcut o rugãciune ºi mai lungã la icoana
Sfântului Nectarie de la altar. La un moment dat am simþit cã
parcã eram singurã în bisericã, cu icoana Sfântului Nectarie
înaintea mea, icoanã pe care o simþeam ca vie. În acel moment,
o licãrire ca într-un fulger de mici dimensiuni, dar clar, mi s-a
arãtat la icoanã pentru câteva fracþiuni de secundã. În acelaºi
timp, corpul meu a fost inundat de o stare de mare bucurie ºi
bine.

În secunda urmãtoare am simþit ºi am început sã sper cã
Sfântul Nectarie mã va ajuta.

Am mers apoi ºi am citit Acatistul Sfântului Nectarie la locul
unde se aflã moaºtele sfântului, m-am rugat din nou ºi m-am
închinat.

O sã spuneþi cã poate fi o coincidenþã, dar eu sunt sigurã cã
nu a fost; a doua zi, absolut întâmplãtor, ca ºi cum m-ar fi cãlãu-
zit cineva, am dat de un medic oncolog (pe care nu mi-l reco-
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mandase nimeni) care mi-a spus cã mã poate cãlãuzi în privinþa
unui tratament naturist, vãzând cã refuz categoric ideea ope-
raþiei ºi a iradierii. Am fãcut analize ºi markerii tumorali nu
arãtau tumori maligne. Am început sã sper. Mi s-au prescris
imunostimulatoare, antioxidante ºi detoxifiante, unele strãine,
altele româneºti.

Am început sã citesc despre cancer, despre puterea plantelor.
Deºi medicul la care mergeam nu mi-a recomandat neapãrat,
am þinut timp de doi ani un regim alimentar mai sãnãtos (fãrã
fãinã albã, fãrã zahãr, mâncare doar fiartã sau friptã, carne doar
de pasãre ºi peºte).

Am început sã mã simt din ce în ce mai bine, dupã o peri-
oadã foarte proastã. Am putut sã merg în continuare la ºcoalã
ºi cu timpul am revenit la o viaþã normalã.

În toatã aceastã perioadã am putut posti când era post,
m-am spovedit ºi m-am împãrtãºit. Am fãcut sfeºtanie ºi m-am
rugat foarte mult Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului ºi
Sfântului Nectarie. Citeam zilnic Acatistul Sfântului Nectarie,
pe care începusem sã-l îndrãgesc ºi sã-l simt foarte apropiat
mie. Am citit mult ºi Paraclisul Prea Sfintei Nãscãtoare de
Dumnezeu, Acatistul Sfântului Acoperãmânt al Maicii Domnului
ºi Acatistul Maicii Domnului „Pantanassa” – Vindecãtoarea de
cancer. M-am rugat câtorva icoane fãcãtoare de minuni. Sãptã-
mânal mergeam la Biserica Radu Vodã ºi mã rugam la moaºtele
ºi icoanele Sfântului Nectarie ºi-i citeam acatistul. Deodatã cu
mine s-a rugat zilnic soþul meu, iar uneori ºi fraþii mei. Toatã
familia m-a susþinut.

Analizele nu-mi ieºeau perfecte, dar nici foarte proaste. La
un moment dat, în urma unor mãsurãtori, s-a constatat cã tumo-
rile mi se micºoraserã foarte mult, aproape se resorbiserã; ºi
iatã cã, de unde dupã prima radiografie ºi tomografie trei doctori
mi-au dat destul de puþin de trãit – unul o lunã, altul patru ºi
altul opt luni –, eu mã bucur de viaþã de mai bine de ºapte ani,
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pânã la acest moment în care vã povestesc. Sunt convinsã cã
am primit acest minunat dar de la Dumnezeu, prin puterea
Maicii Domnului ºi a Sfântului Nectarie, sfântul meu drag.

(Ana Vasile-Niculae, Bucureºti)

l  m

„Leucemia ne-a adus cu picioarele
pe pãmânt”

Aº vrea sã vã spun ºi eu minunea care s-a sãvârºit în casa
noastrã într-un moment foarte greu din viaþa noastrã. M-am
îmbolnãvit de curând de o boalã cumplitã – leucemie –, care
ne-a adus cu picioarele pe pãmânt. Am început sã ne rugãm la
Dumnezeu, la Sfânta Treime, la sfinþi – în special Sfântului
Nectarie, care nu a întârziat sã îºi arate bunãtatea ºi grabnicul
ajutor, boala intrând în remisie de la primul tratament. Eu mã
simt bine.

Într-o searã, am simþit prezenþa Sfântului Nectarie prin car-
tea roºie cu viaþa, minunile ºi acatistul sfântului: aceasta a
început sã emane un miros extraordinar de mir, am început sã
mirosim toate cãrþile de rugãciuni pe care le aveam în preajmã
ºi am realizat cã mirosul vine doar de la icoana de pe coperta
cãrþii de rugãciuni, un miros extraordinar de frumos. Îi mulþu-
mesc sfântului cã ºi-a arãtat prezenþa în casa noastrã ºi o sã
continuãm sã ne rugãm neîncetat lui Dumnezeu ºi sfinþilor sã
ieºim din momentele acestea grele. Îi sfãtuiesc pe toþi aceia ce
vor sã îi cearã ajutor Sfântului Nectarie sã o facã fãrã sã ezite,
pentru cã sfântul ajutã pe oricine îi cere ajutorul.

(Dani)
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l  m

„Placenta s-a lipit de uter”

Numele meu este Mircea ºi aº vrea sã relatez o minune a
Sfântului Nectarie din Eghina. În vara anului 2009 mã aflam la
Schitul Sfântul Nectarie din Feneº, judeþul Caraº Severin, când
am primit o veste cât se poate de rea. Sora mea, Ramona, era
însãrcinatã în douã luni ºi era o sarcinã pe care ºi-o dorea. Neca-
zul nu avea sã întârzie, placenta i s-a desprins de uter. A fost
transportatã de urgenþã la Timiºoara, la o clinicã, unde rezultatul
analizelor a fost cã sunt ºanse de 1 la 1 milion ca fãtul sã se nascã.

Fiind la Mãnãstirea Sfântului Nectarie, am pus pomelnic
pentru 40 de liturghii, iar dupã douã sãptãmâni, miracolul nu
a întârziat sã aparã: placenta s-a lipit de uter, iar dupã ºapte
luni, copilul s-a nãscut teafãr. I-am dat mulþumire Sfântului
Nectarie, iar de atunci, orice problemã am, merg la Mãnãstirea
Sfântul Nectarie din Feneº ºi problemele se rezolvã. Dau slavã
lui Dumnezeu ºi Sfântului Nectarie zicând „Minunat este Dum-
nezeu întru sfinþii Sãi.”

(Mircea Craiovan)

l  m

 „Toate analizele i-au ieºit bine”

Mã numesc Iuliana ºi sunt din Bistriþa. Vreau sã vã poves-
tesc o minune care s-a petrecut în anul 2008, în familia mea. În
toamna anului 2007, în luna noiembrie, am mers cu un pãrinte
într-un pelerinaj la mormântul pãrintelui Arsenie Boca. M-am
rugat pentru familie ºi bunul mers al lucrurilor. Pe atunci eram
în primul an la catedrã în învãþãmânt. În acea noapte, tatãlui
meu i-a fost foarte rãu. I-au apãrut diferite simptome ºi, la
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insistenþele mamei, cadru medical, tatei i s-au fãcut investigaþii
la Cluj-Napoca. Aceasta s-a întâmplat în primãvara anului 2008.
La scurt timp, l-au programat pentru operaþie, deoarece la
analize i-au depistat o tumorã la stomac.

În februarie 2008, tata a trecut printr-o operaþie foarte grea.
Înainte ºi în timpul operaþiei m-am rugat îndeosebi Maicii Dom-
nului – cãreia de ani de zile îi citeam paraclisul zilnic pentru
binele familiei –, Sfântului Nectarie, Sfântului Serafim, Sfintei
Parascheva ºi pãrintelui Arsenie Boca, ºi desigur ºi altor sfinþi.

O minune uimitoare! Medicii i-au descoperit în timpul
operaþiei încã douã tumori mici pe colonul transversal, în douã
locuri diferite. Spun minune, atât pentru cã la analize nu se
vedeau, fiind în stadiu incipient, când în general nu sunt depis-
tate, cât ºi pentru cã medicul chirurg i le-a descoperit din minune
dumnezeiascã chiar în timpul operaþiei, ceea ce se întâmplã
extrem de rar. Dupã operaþie nu înþelegeam, o perioadã, cât a
fost lãsat acasã, de ce tata era atât de slãbit. Slãbise foarte mult,
era de nerecunoscut, nu se putea þine pe picioare decât sprijinit
ºi i s-a întâmplat sã cadã în timp ce se deplasa prin casã, în
timp ce îl þinea fratele meu. Parcã nu se putea reface, era tot
slãbit ºi avea ameþeli. Mama a insistat din nou sã i se facã alte
analize ºi i s-a descoperit o anemie forte, care, în perioadã post-
operatorie, i-ar fi putut fi fatalã. Tata ar fi putut muri dupã
operaþie, sub ochii noºtri.

A fost internat la Spitalul Oncologic din Bistriþa, unde i
s-au fãcut perfuzii ºi transfuzii de sânge. Cât timp a fost internat,
i-am dat tatei sã citeascã o revistã în care era povestitã o minune
a Sfântului Nectarie cu un bolnav. I-am dat Acatistul Sfântului
Nectarie din Eghina – sau Taumaturgul – sã-l citeascã în timpul
cât a fost internat în spital.

A fost o perioadã foarte dificilã, tata a primit citostatice ºi
raze care i-au slãbit imunitatea organismului. A fãcut foarte multe
drumuri la Cluj-Napoca, la Spitalul Oncologic, unde i s-au fãcut
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analize ºi tratamente. Deoarece fratele meu ºi logodnica lui
erau acolo, l-au sprijinit foarte mult în acea perioadã.

În perioada facultãþii, când eram studentã, Dumnezeu a
rânduit sã ajung împreunã cu o doamnã, o prietenã, un om
duhovnicesc deosebit, la Bucureºti, de douã ori la moaºtele
Sfântului Nectarie. Iatã cã sfinþii ne ajutã exact când avem mai
mare nevoie de ei ºi dupã ce ne-am rugat lor cu ani în urmã.
Sfântul Nectarie este un sfânt la care am avut ºi am evlavie.
Dumnezeu a fãcut o minune datoritã rugãciunilor Maicii Dom-
nului, Sfântului Nectarie, Sfântului Serafim, Sfântului Mina ºi
pãrintelui Arsenie Boca, dar ºi altor sfinþi, deoarece obiºnuiam
sã citesc paraclisul Maicii Domnului ºi canonul cãtre puterile
cereºti ºi cãtre toþi sfinþii. Tata e bine, toate analizele i-au ieºit
bine ºi cine îl vede acum nu ar zice cã un om ca el a putut trece
printr-o suferinþã atât de cumplitã.

Oricine intrã la noi în casã vede din uºã pe un perete din
hol icoana Sfântului Nectarie. Am pus-o acolo în aºa fel încât
sã ne aducem aminte sã ne închinãm sfântului cu evlavie. Acum,
în iarna anului 2010, sunt cãsãtoritã cu un teolog ºi sunt
însãrcinatã. Mi-am închinat viitorii copii Domnului ºi Maicii
Domnului, sã le fie cãlãuzã ºi acoperãmânt toatã viaþa. Mã rog
Sfântului Nectarie sã mã ajute sã am o sarcinã uºoarã ºi drept
mulþumire Maicii Domnului ºi Sfântului Nectarie îi voi pune
copilului care se va naºte numele de Nectarie sau Nectaria, ca
sã-i fie toatã viaþa ocrotitori.

Slavã Domnului pentru toate!
(Iuliana)
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l  m

„Are ºi darul de a ajuta femeile
sã nascã uºor”

ªi pe mine m-a ajutat Sfântul Nectarie ºi îi mulþumesc
foarte mult! Pe lângã faptul cã este grabnic vindecãtor de cancer,
mai are ºi darul de a ajuta femeile sã nascã uºor. Pe când eram
însãrcinatã ºi aveam o mulþime de temeri referitoare la naºtere,
am citit un articol în Formula As, unde cineva povestea cât de
uºor a nãscut dupã ce s-a rugat sfântului Nectarie ºi a citit acatis-
tul sãu vreme de 40 de zile. Mai apoi, o altã persoanã mi-a recon-
firmat acest lucru, aºa cã m-am hotãrât sã îi cer ºi eu ajutorul.

Am citit acatistul sãu vreme de 40 de zile ºi am fost la
Mãnãstirea Radu Vodã din Bucureºti, unde se aflã o parte din
sfintele sale moaºte. Acolo m-am rugat ºi am dat un acatist în
ziua când cea de-a doua persoanã mi-a confirmat cã Sfântul
Nectarie este ajutãtor pentru naºteri uºoare. Tocmai aflasem cã
duhovnicul la care mergeam plecase din þarã. Mai mult, cu
câteva zile înainte, doctoriþa cu care urma sã nasc mã anunþase
cã nu va fi în þarã în perioada când voi naºte ºi mã sfãtuise sã
îmi caut un alt doctor. ªi asta se întâmpla cu vreo trei luni înainte
sã nasc. Eram disperatã, pentru cã la o sarcinã aºa înaintatã nu
prea te mai bagã nimeni în seamã dacã nu ai fost de la bun
început la acelaºi doctor. Aºa cã vestea cã nu mai aveam duhov-
nic a picat ca un trãsnet. Rãmãsesem ºi fãrã doctor de suflete.

Confirmarea despre puterea Sfântului Nectarie a venit
aºadar într-un moment de mare deznãdejde ºi am considerat-o
ca pe un semn bun. Aºa a ºi fost. A rânduit Bunul Dumnezeu sã
ajung la un alt duhovnic, care mi-a ºi recomandat de altfel
doctorul cu care am nãscut. În ziua când am plecat la spital nu
dãdeam niciun semn cã voi naºte. Doctorul mã chemase la un
ultim control ºi mã sfãtuise sã îmi iau ºi bagajul pentru spital,
pentru orice eventualitate.
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Nu ºtiu dacã chiar îmi venise sorocul sau doctorul nu mai
voia sã aºtepte pentru cã a doua zi era sâmbãtã, cert este cã
mi-a provocat naºterea. Ceea ce vreau sã subliniez este faptul
cã din momentul internãrii (în jur de 10.30) ºi pânã seara, în
jurul orei 18.00, nu am simþit nicio durere ºi nicio contracþie,
deºi moaºa care mã controla frecvent îmi spunea cã am contracþii
suficiente. Abia la ora aceea am cerut anestezie epiduralã, deºi
durerile erau suportabile. Am nãscut la 20.30, în mai puþin de
cinci minute. Bãieþelul meu a primit nota 7, pentru cã nu a
þipat. Doctorul mi-a spus cã era din cauza dozei prea mare de
anestezic pe care o primisem ºi care trecuse ºi în sângele lui,
fiind aproape adormit. Însã doctorul a fugit (literalmente) cu
el la incubator ºi cu siguranþã l-au ocrotit Sfânta Fecioarã Maria
ºi Sfântul Nectarie, pentru cã nu a mai avut nicio altã problemã.
Îi mulþumesc încã o datã Sfântului Nectarie! Doamne ajutã!

(Diana Colonjoarã)

l  m

„Nu se mai vede nici urmã de chist”

Multe ispite ºi încercãri are omul în viaþã pentru curãþirea
sufletului sãu. O încercare pe care am avut-o de la Dumnezeu a
fost urmãtoarea: în urma unui control ginecologic a reieºit cã
am o anexitã bilateralã ºi un chist de 4 cm pe ovarul stâng. O
tristeþe de nedescris mi-a pãtruns în suflet. Doctorul mi-a pre-
scris anticoncepþionale pentru absorbirea chistului, dar n-am
fost de acord nici eu, ºi nici duhovnicul meu.

Citind, cu mult timp în urmã, viaþa ºi minunile Sfântului
Nectarie ºi având chiar ºi dovada minunilor pe care sfântul le-a
fãcut chiar în familia noastrã cu sora mea, care dupã 10 ani de
cãsnicie a rãmas însãrcinatã, m-am hotãrât sã-mi pun toatã
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nãdejdea în mijlocirile Sfântului Nectarie cãtre Dumnezeu,
pentru vindecarea mea. Am dat rugãciuni la sfinte mãnãstiri,
m-am închinat la icoanele fãcãtoare de minuni ale Sfântului
Nectarie ºi ale Sfântului Ioan Rusul de la Schitul Sihla din judeþul
Neamþ. Zilnic am citit Acatistul Sfântului Nectarie, iar seara,
înainte de culcare, mã ungeam cu ulei de la candela unde se
aflã sfintele moaºte ale Sfântului Nectarie în Bucureºti, spunând
condacul:

 „Pe steaua cea nou strãlucitoare a Ortodoxiei,
Pe al Bisericii nou zid de apãrare,
Cu bucurie în inimi sã îl lãudãm.
Slãvit fiind de lucrarea duhului,
Izvorãºte tãmãduiri ºi har bogat,
Pentru aceea îi strigãm: bucurã-te, Pãrinte Nectarie.”
Mã mai ungeam ºi cu ulei sfinþit de la Sfântul Ioan Rusul ºi

de la mormântul Mântuitorului.
În acelaºi timp, i-am promis sfântului cã voi picta o icoanã

cu chipul sãu, împodobitã cu foiþã de aur, ºi o voi duce la Biserica
Sfântului Nectarie din Iaºi.

Dupã douã luni de „tratament” (aºa îmi ziceam, cã uleiul
sfinþit e medicamentul sfântului) am repetat ecografia ºi medicul
mi-a zis cã nu se mai vede nici urmã de chist. A rãmas ºi el uimit,
pentru cã fusese destul de mare ca dimensiune.

Am fãcut comandã de lemn ºi foiþã de aur pentru icoanã,
urmând sã pictez icoana, aºa cum am promis Sfântului Nectarie.

Minunat este Dumnezeu întru sfinþii Sãi.
(Iuliana Franþescu)
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l  m

„Aveam virusul HPV”

Vreau ºi eu sã împãrtãºesc din fericirea trãitã datoritã minu-
nilor care au avut loc în viaþa mea, iar astfel sã le dau speranþe
tuturor oamenilor suferinzi, fie cã este vorba de o durere sufle-
teascã sau fizicã.

Pentru mine, Sfântul Nectarie este cel mai drag prieten, a
cãrui prezenþã o simt în fiecare moment din viaþã. Sfântul a
fost alãturi de mine ºi la greu, ºi în momentele fericite. Prin
intermediul lui am ajuns sã-L cunosc ºi sã mã apropii de Dumne-
zeu, iar viaþa mea sã se schimbe radical, sã capete un alt sens.

Ajutorul din partea Sfântului Nectarie l-am primit înainte
de a-l cunoaºte, ca abia mai târziu sã pot realiza cum s-au întâm-
plat lucrurile de fapt.

În anul 2009 am trecut printr-o perioadã mai grea, fiind
implicatã într-o relaþie în care sentimentele nu erau reciproce,
dar pe care totuºi nu aveam curaj sã o rup. Simþeam cã am o
piatrã pe suflet ºi sufeream mult, iar pentru a cere un sfat de la
Domnul am început sã merg la biserica din cartier, unde erau ºi
moaºtele Sfântului Nectarie. Eu nu cunoºteam nimic despre el
ºi nu înþelegeam de ce stã lumea la rând sã se închine.

Pe lângã faptul cã aveam o stare sufleteascã jalnicã, am
descoperit cã aveam ºi probleme de sãnãtate destul de grave.
La o consultaþie ginecologicã ºi în urma unor analize am des-
coperit cã aveam virusul HPV cu tulpina care este cauzatoare
de cancer de col uterin. Eram distrusã ºi fizic, ºi moral.

Am urmat un tratament, dar deja parcã nu aveam speranþe
cã se trateazã aºa de repede, îmi era ºi foarte fricã sã merg la o
nouã consultaþie. În ziua când a trebuit sã merg la medic, am
trecut pe lângã biserica din cartier ºi ceva m-a fãcut sã intru.
Era vineri, când se fãcea taina sfântului maslu. Am prins ºi eu
un pic din slujbã ºi, la urmã, pãrintele ne-a miruit pe fiecare.
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Mare mi-a fost mirarea când medicul, dupã ce m-a consultat,
mi-a zis cã este uimit de diagnostic, deoarece nu vede nimic
anormal ºi cã totul pare sã fie bine, iar, mai târziu, când am
repetat testul, acesta a ieºit deja negativ pentru tulpina de virus
cu grad înalt de risc.

Pentru mine a fost o mare minune ºi bucurie, dar lucrurile
nu s-au oprit aici. Sfântul m-a ajutat sã întâlnesc un pãrinte la
care sã mã spovedesc (dupã ce nu fãcusem asta de ani buni de
zile), sã închei relaþia care îmi provoca doar suferinþã, sã trec
printr-un proces de transformare ºi sã-mi reevaluez prioritãþile
în viaþã. Aºa, dintr-un om închis în sine, fãrã mari aspiraþii, am
ajuns sã fiu înconjuratã de mulþi prieteni, sã cunosc oameni
interesanþi, sã mã bucur de viaþã, sã fac o mulþime de lucruri
frumoase sufletului ºi sã mã bucur zi de zi de prezenþa Domnului
în viaþa mea.

Pe Sfântul Nectarie l-am descoperit cu adevãrat abia în vara
anului 2010, de la o prietenã. M-a fãcut curioasã ºi am revenit
la biserica din cartier, cu gândul sã aflu mai multe. Am cumpãrat
cartea roºie în care se vorbeºte despre viaþa ºi minunile sfântului,
am citit cu lacrimi în ochi ºi acatistul ºi la un moment dat am
simþit în camerã un miros nemaipomenit de frumos de mir. Din
acel moment am realizat cã prin toate câte am trecut alãturi de
mine a fost dragul meu prieten, Sfântul Nectarie.

Vreau sã zic cã de când l-am cunoscut, ajutorul din partea
lui nu conteneºte sã vinã. Am reuºit sã închiriez un apartament
foarte frumos la un preþ avantajos; am niºte colege de aparta-
ment tare drãguþe. La sfântul m-am rugat când prietena mea
trebuia sã dea a patra oarã examenul pentru carnetul de condu-
cere ºi a reuºit. Sora mea a trecut printr-un ºoc foarte puternic,
încât nu putea sã doarmã nopþile, ºi dupã ce m-am rugat la
Sfântul Nectarie, a doua zi m-a sunat ºi mi-a zis cã în sfârºit a
putut ºi ea sã se odihneascã în acea noapte. De fiecare datã
când mã simt rãu, este destul sã citesc acatistul ºi sã mã rog, ºi
durerea dispare imediat.
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Sunt foarte fericitã cã l-am descoperit pe acest sfânt ºi le
zic tuturor oamenilor sã se roage lui, pentru cã alinarea ºi aju-
torul nu va întârzia sã aparã. Tuturor le dau exemplele din viaþa
proprie ºi îi îndemn sã se apropie de acest prieten, care este
atât de aproape de oameni ºi îi iubeºte atât de mult.

(Inesa, Iaºi)

l  m

„Am uitat ce înseamnã durerea”

Am simþit mireasma Sfântului Nectarie!
În urmã cu doi ani, am hotãrât împreunã cu soþul meu cã

este timpul sã facem un bebe. Trebuie sã menþionez cã am uter
retrovers ºi în perioada menstruaþiei aveam niºte dureri cum-
plite, uneori chiar leºinam de durere.

Am fost la medici, care nu mi-au dat niciun tratament de
urmat ºi mi-au spus cã aºa o sã am de suferit toatã viaþa. Am
renunþat sã mai alerg pe la medici ºi am început sã mã rog
Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu, care, cred eu, m-a îndem-
nat sã mã rog la Sfântul Nectarie. Mai auzisem de Sfântul Nectarie,
dar niciodatã nu mi-a stârnit interesul, însã aºa, dintr-o doarã,
am intrat pe net ca sã gãsesc ceva informaþii cu privire la sfânt.
Acolo am gãsit relatate o mulþime de minuni înfãptuite atât în
viaþa aceasta, cât ºi dupã ce s-a mutat la Domnul, care m-au
impresionat foarte mult. Am descãrcat acatistul de pe net ºi am
început sã-l citesc.

Dupã ce m-am rugat câteva seri, într-una din nopþi am ador-
mit cu rugãciunea cãtre sfânt în gând ºi iatã ce mi s-a întâmplat:
dupã ce m-am trezit, tot cu gândul la sfânt, am simþit un miros
puternic de mir ºi simþeam cã sfântul este cu mine ºi mã ocro-
teºte, m-am simþit atât de bine ºi de liniºtitã, cum nu mai fusesem
vreodatã!
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Asta este prima minune pe care a înfãptuit-o sfântul cu
mine, a doua este cã odatã, pe când citeam acatistul, am simþit
cum ceva se miºca în corpul meu, chiar în zona uterului; nu am
rãmas încã însãrcinatã, dar de atunci am uitat ce înseamnã
durerea în timpul menstruaþiei. Îi mulþumesc sfântului din toatã
inima ºi nu-mi voi pierde nãdejdea cã vreodatã o sã-mi dãru-
iascã, prin multa ºi bogata iubire ce o are pentru noi, ºi un bebe!

 (Mihaela Taraº)

l  m

„Dragul Sfânt Nectarie
îmi ascultase rugãciunile”

Mã numesc Daniela Miricã, am 35 de ani ºi sunt din Bucu-
reºti. Aº vrea ºi eu sã relatez minunile pe care bunul ºi dragul
Sfânt Nectarie le-a fãcut pentru mine, pãcãtoasa.

Prima datã când am auzit de sfânt a fost în cursul anului
2010, când am citit un articol despre acesta într-o revistã. Având
la serviciu o colegã care merge destul de des la bisericã, am
rugat-o, dacã gãseºte, sã-mi cumpere ºi mie acatistul sfântului.
Spre surprinderea mea, colega mi l-a oferit peste vreo douã
zile; i-am mulþumit, l-am bãgat în geantã ºi acolo a rãmas pânã
într-o zi, când...

Fusesem la doctor ºi mi se confirmase cã sunt însãrcinatã;
ca ºi la prima sarcinã (mai am un bãieþel), mi s-a spus cã am o
„uºoarã” dezlipire de placentã. Mi s-a dat tratamentul pentru
aceasta ºi analizele de sânge pe care trebuia sã le fac, printre
care ºi analize legate de coagularea sângelui (dupã ce domnul
doctor a aflat cã am antecedente în familie de persoane cu pro-
bleme de acest fel – tatãl meu a decedat în urma unei comoþii
cerebrale).
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Dupã vreo câteva zile, fiind acasã, am observat cã am o
uºoarã sângerare. M-am speriat foarte tare (ºtiind cã asta poate
duce la un avort spontan); l-am sunat pe domnul doctor, care
mi-a recomandat sã-mi fac o nouã ecografie ºi sã mã duc sã mã
vadã. Am plecat cu soþul ºi cu bãieþelul meu sã-mi fac ecografia.
În maºinã, în drum spre clinicã, mi-am adus aminte de Acatistul
Sfântului Nectarie, pe care-l aveam în geantã. Am început sã-l
citesc plângând. La ecografie mi s-a spus cã placenta s-a dezlipit
destul de mult. La întrebarea mea dacã e posibil sã pierd sarcina,
doamna doctor mi-a rãspuns: „Sã vã aºteptaþi, cã dezlipirea
este prea mare.” Dupã ce am trecut pe la domnul doctor, care
mi-a prescris niºte injecþii (bãnuind cã problema e de la coagu-
larea sângelui, deoarece rezultatul analizelor nu ieºise încã) ºi
a zis cã mã aºteaptã peste o sãptãmânã, dacã nu intervine nimic
în plus, m-am dus acasã. Din acea zi am început sã citesc zilnic
Acatistul Sfântului Nectarie ºi sã mã rog fierbinte la acesta, la
Bunul Dumnezeu ºi la Maica Domnului sã mã ajute sã nu pierd
sarcina. Bunul Dumnezeu a fãcut sã nu mai sângerez deloc ºi
aºa am ajuns peste o sãptãmânã din nou la ecograf. Dupã ce
mi-a fãcut ecografia, doamna doctor m-a întrebat: „Ce aþi fãcut,
aþi luat ceva?” I-am spus de injecþii ºi de celelalte medicamente
ºi am întrebat: „De ce? S-a dezlipit mai rãu?” Rãspunsul însã
m-a fãcut sã-mi dea lacrimile de bucurie: „Nu, nu mai este dez-
lipitã.” Deºi am mulþumit Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului
ºi Sfântului Nectarie pentru minunata veste, abia peste câteva
zile, când aceeaºi colegã care-mi dãduse acatistul mi-a oferit ºi
cartea Sfântul Nectarie – Minuni în România ºi am început sã o
citesc, am realizat cã bunul ºi dragul Sfânt Nectarie îmi ascultase
rugãciunile ºi fãcuse prima minune pentru mine ºi familia mea.
Dupã ce a ieºit rezultatul analizelor, bãnuiala domnului doctor
s-a confirmat: am probleme cu coagularea sângelui, prezentând
un risc de trombofilie.

A doua minune pe care sfântul a fãcut-o a fost cu bãieþelul
meu în vârstã de 4 ani ºi 4 luni, care de vreo 6 luni era tot
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bolnãvior (fãcuse de douã ori otitã ºi de trei ori amigdalitã acutã
ºi de fiecare datã cu episoade febrile – 41oC – câte 3–4 zile, deºi
era sub tratament cu antibiotice). Trecuserã douã sãptãmâni
de la ultimul „roºu în gât”, când a fãcut din nou febrã 39,6oC.
Am fost cu el la doctor, care ne-a zis cã are din nou amigdalitã
acutã; am insistat sã nu îi mai punã branulã, ci sã îi dãm anti-
biotic pe gurã. De la spital, am mers cu el acasã, am aºteptat
sã-i scadã temperatura, apoi am luat un taxi ºi am plecat cu el
la Mãnãstirea Radu Vodã, unde am citit Acatistul Sfântului
Nectarie, l-am rugat plângând sã-l facã bine pe bãieþelul meu ºi
am rugat un preot sã-i citeascã o rugãciune. Mãrturisesc cã, din
acel moment, bãieþelul meu nu a mai fãcut febrã deloc, iar dupã
ºapte zile de antibiotic, când am fost cu el la control (deºi iniþial
doamna doctor zisese cã e necesar antibiotic timp de 10 zile),
ne-a spus cã aratã foarte bine gâtul ºi nu mai e nevoie sã mai ia
antibiotic pânã la 10 zile.

Bunul ºi dragul sfânt Nectarie mi-a ascultat rugãmintea ºi
a mai fãcut o minune pentru mine, pãcãtoasa. A trecut de atunci
o lunã ºi o sãptãmânã ºi bãieþelul meu nu a mai fãcut nici roºu
în gât, nici febrã. Îl împãrtãºesc în fiecare duminicã, zicem
împreunã rugãciunea „Tatãl nostru” în fiecare searã ºi ne rugãm
pentru sãnãtatea lui ºi a bebeluºului nenãscut încã.

Citesc zilnic Acatistul Sfântului Nectarie, Acatistul Sfântului
Stelian (care am aflat între timp cã e ocrotitorul copiilor), Acatis-
tul Maicii Domnului ºi Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, le
mulþumesc din suflet pentru minunile ºi ajutorul pe care mi-l
oferã mie ºi familiei mele ºi-i rog sã ne þinã sãnãtoºi în conti-
nuare ºi sã ne ocroteascã.

Am intrat în luna a opta de sarcinã ºi am încredere cã Bunul
Dumnezeu, Maica Domnului ºi dragii mei sfinþi vor avea grijã
de bebeluºul meu ºi mã vor ajuta sã aduc pe lume un bãieþel
sãnãtos.

P.S. Îi mulþumesc Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului ºi
sfinþilor mei dragi (Sfântul Nectarie ºi Sfântul Stelian), am
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nãscut pe 5 august un bãieþel de 2,950 kg, sãnãtos ºi frumos,
pe care îl vom boteza pe 30 octombrie...

(Viorica Daniela Miricã, Bucureºti)

l  m

„M-am refãcut foarte repede
dupã naºtere”

De câteva luni mã tot gândeam cum sã fac publicã poves-
tea mea. Într-o searã am deschis cartea Sfântul Nectarie – Minuni
în România (pe care o citisem deja), am citit rugãciunea ºi am
vrut sã închid cartea, dar ceva m-a oprit. Dupã rugãciune mai
erau câteva pagini, unde editorul fãcuse câteva însemnãri, prin-
tre care era ºi adresa de e-mail a editurii, ºi m-am apucat de scris.

Pe data de 22 mai 2008, însãrcinatã fiind, m-am dus la un
control la rugãmintea soþului meu (aveam programare pe
25 mai, chiar în Vinerea Mare). Tocmai luasem rezultatele ana-
lizelor, iar medicul trebuia sã le interpreteze. Aveam emoþii,
dar în sinea mea gândeam cã totul este bine, mai ales cã mai
aveam o fetiþã de 9 ani pe care am nãscut-o fãrã probleme, iar
acum ajunsesem în luna a patra de sarcinã fãrã nicio problemã,
iar analizele îmi ieºiserã foarte bune.

Medicul s-a uitat peste analize ºi mi-a recomandat sã fac o
ecografie chiar în acea zi. Mi s-a pãrut puþin ciudat, dar, din
nou la insistenþa soþului, am fãcut ºi ecografia.

La ecograf doamna doctor avea sã constate cã sarcina era
opritã din evoluþie. De câteva zile inima bãieþelului nostru înce-
tase sã mai batã. Am fost ºocaþi, atât eu, cât ºi soþul meu. Nu
ºtiam cum sã-i dãm vestea fetiþei noastre, care abia aºtepta sã-ºi
vadã frãþiorul pe care ºi-l dorea de mult timp.

Am suferit foarte mult. Mã gândeam tot timpul la bãieþelul
pe care-l doream din tot sufletul ºi care ar fi trebuit sã ne bucure
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alãturi de surioara lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reuºit cât
de cât sã trecem peste acest necaz ºi am rãmas din nou însãr-
cinatã. Întâmplarea face ca în Sãptãmâna Mare, ca ºi la prima
sarcinã, sã fac o ecografie. Tot drumul m-am gândit cã în aceeaºi
perioadã, dar cu un an în urmã, am trecut prin cel mai cumplit
moment din viaþa mea, dar speram cã de data aceasta totul va
fi bine. M-am dus sã fac ecografia, însoþitã de soþul meu. Am
rãmas împietriþi de durere când doamna doctor ne-a spus cã
sarcina de zece sãptãmâni s-a resorbit. Aveam inima sfâºiatã
de durere. Pe lângã mine, sufereau foarte mult soþul meu, fetiþa
mea, pãrinþii. Am avut o perioadã în care nu ºtiam nici pe unde
merg, nici ce fac. Nu mai eram mulþumitã de nimic ºi de nimeni,
mergeam pe stradã ºi plângeam, plângeam din orice ºi oriunde.

În tot acest timp, o prietenã de-a mea care s-a rugat tot
timpul pentru mine ºi care m-a încurajat foarte mult a început
sã mã ducã la o bisericuþã micã, situatã în apropierea serviciului.
Mergeam acolo ori de câte ori simþeam nevoia ºi mã mai
liniºteam. Într-o zi, prietena mea a intrat în vorba cu fata de la
pangarul bisericii ºi i-a spus povestea mea. Aceasta m-a privit
ºi mi-a spus sã nu mai plâng, sã mã rog Maicii Domnului ºi
Sfântului Nectarie. Despre Sfântul Nectarie nu auzisem pânã
atunci. Nu am sã uit niciodatã cu câtã plãcere am ascultat când
mi-a povestit despre minunile fãcute de el ºi cu câtã putere ºi
încredere am plecat în acea zi de la bisericã.

 Am început sã merg împreunã cu mama mea sãptãmânal
la Mãnãstirea Radu Vodã, sã mã rog sfântului meu drag pe care-l
simþeam alãturi de mine în fiecare clipã ºi am promis cã numele
copilului pe care-l voi naºte va fi Nectarie sau Nectaria.

 În septembrie 2009 am aflat cã sunt însãrcinatã. Am fost
foarte fericitã. Îmi era fricã sã nu se întâmple ca ºi la celelalte
douã sarcini, dar, în acelaºi timp, aveam convingerea cã sfântul
este alãturi de mine ºi voi duce sarcina la bun sfârºit. Nu a fost
o sarcinã uºoarã. A fost o sarcinã cu risc, am fãcut tratament.
Între timp a apãrut ºi un fibrom uterin, iar placenta nu se pre-
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zenta foarte bine. Medicul îmi spusese cã s-ar putea sã nasc
prematur, din cauza placentei care s-ar fi putut descompune.
În fiecare searã îmi ungeam burtica cu ulei de la candela
Sfântului Nectarie ºi mã rugam zi ºi noapte ca totul sã fie bine.

 Pe 17 mai 2010 am nãscut la termen un bãieþel frumos ºi
sãnãtos. Înainte de a intra în operaþie, am citit acatistul ºi am
avut tot timpul cu mine iconiþa Sfântului Nectarie. M-am refãcut
foarte repede dupã naºtere, iar acum suntem o familie fericitã
ºi împlinitã, cãci Bunul Dumnezeu, Mãicuþa Domnului Iisus
Hristos ºi Sfântul Nectarie mi-au fost alãturi ºi mi-au dat puterea
sã trec peste toate greutãþile ºi m-au convins cã puterea rugãciu-
nii ºi a pocãinþei este imensã ºi cã orice necaz este o încercare
pe care trebuie sã o primeºti cu sufletul deschis ºi trebuie sã
rabzi ºi sã speri, cãci Bunul Dumnezeu nu ne lasã sã fim singuri
ºi ne iubeºte pe noi, pãcãtoºii.

O altã mãrturie despre minunile Sfântul Nectarie este cea
a mamei mele. Mama, care este o fiinþã energicã, plinã de viaþã,
începuse de câþiva ani sã se vaite de dureri de coloanã. A fãcut
foarte multe tratamente, însã fãrã niciun rezultat. Starea ei se
agrava din ce în ce, iar la ultima radiografie medicul i-a spus cã
va trebui sã facã infiltraþii în coloanã, apoi, dacã starea nu se va
ameliora, urma operaþia.

Cu câteva zile înainte de a începe tratamentul a fost prãznuit
Sfântul Nectarie, iar mama a stat la rând la sfintele moaºte opt
ore (deºi atunci nu mai putea sta foarte mult în picioare). Dupã
ce a sãrutat sfintele moaºte, a intrat în bisericã, s-a rugat ºi a
plecat acasã. În drum spre casã mama a realizat cã durerea de
coloanã dispãruse ca prin minune. Au trecut doi ani de atunci
ºi mama nu a mai avut dureri de coloanã.

Închei povestea mea cu speranþa cã ºi alte suflete chinuite
de boli ºi deznãdejde au sã se roage Sfântului Nectarie ºi, cu
siguranþã, vor gãsi alinare ºi putere de a trece peste toate greu-
tãþile vieþii.

(Ancuþa Violeta, Bucureºti)



l m168l m

l  m

„S-a dovedit a nu fi vorba
de niciun cancer”

O cunoºtinþã, Cristina, care era foarte, foarte rãcitã, tuºea
foarte rãu, îºi luase concediu medical de la serviciu. M-am
întâlnit cu ea la bisericã, i-am dat cartea cu noile minuni din
România ale Sfântul Nectarie, a citit cartea, apoi a fost la racla
sfântului, s-a rugat ºi când a plecat de acolo nu a mai tuºit
deloc.

Altei colege de serviciu, Floarea, dupã o rãcealã puternicã
i s-a descoperit un nodul la plãmâni ºi trebuia operatã. Am mers
cu dânsa la Sfântul Maslu ºi s-a rugat ºi la racla Sfântului
Nectarie ºi ulterior, când a mers la operaþie, s-a dovedit a nu fi
vorba de niciun cancer. Sfântul Nectarie fãcuse o minune cu dânsa.

(Mãrioara Iliescu)

l  m

„Nu mai simþeam durerea de stomac”

Mã numesc Elena B., deseori sufãr de dureri de stomac,
însã odatã, dupã ce am luat mai multe medicamente, am început
sã am dureri foarte mari, care au durat peste o lunã de zile.
Mai treceau puþin, apoi iar apãreau. Într-o duminicã din luna
februarie 2011, au venit ginerele cu fiica mai micã cu maºina ºi
m-au luat la Mãnãstirea Radu Vodã. Am citit Acatistul Sfântului
Nectarie, m-am rugat la icoana sfântului, la moaºtele lui, m-am
uns cu mir ºi deodatã am început sã plâng în hohote, un plâns
de uºurare, care mi-a fãcut bine. Când am ajuns acasã, nu mai
simþeam durerea de stomac.
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Am luat mir ºi m-am uns mai multe zile pe burtã. Am citit
în continuare acatistul ºi cartea despre viaþa ºi minunile
Sfântului Nectarie. Ca sã nu se supere pe mine Sfântul Nectarie,
simt cã trebuie sã mãrturisesc aceastã minune care s-a petrecut
cu mine.

Mulþumesc Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului ºi Sfântu-
lui Nectarie pentru cã m-am fãcut bine.

(Elena B.)

l  m

„La a cincea sarcinã
m-am simþit neputincioasã”

Sunt o mamã cu cinci copii. Prima sarcinã a decurs normal,
fãrã probleme, celelalte au necesitat mici intervenþii chirurgi-
cale, fãrã de care ar fi trebuit sã stau culcatã toatã perioada de
sarcinã. Aºa cã la a doua sarcinã am fost activã pânã am nãscut,
la a treia am mers pânã la 7 luni, la a patra pânã la 8 luni, iar la
a cincea în luna a 6-a m-am simþit neputincioasã.

Am mers la Sfântul Nectarie ºi m-am rugat sã mã ajute sã
pot sã nasc ºi de data asta la termen. Aveam ºi varice la un
picior, care mã dureau mult. La poarta Mãnãstirii Radu Vodã,
o femeie mi-a spus – fãrã sã-i spun eu ceva – sã mã miruiesc la
cap, mâini ºi picioare cu mir de la Sfântul Nectarie ºi o sã mã
fac bine. Aºa am fãcut ºi am mers pânã în ultima zi de sarcinã.

Slavã lui Dumnezeu!
(Anonimã)
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l  m

„Ajutãtor minunat în cazuri grave”

Fiind în vizitã la Sfânta Mãnãstire „Acoperãmântul Maicii
Domnului” pentru sfinþirea maºinii proprietate personalã,
pãrintele duhovnic ne-a recomandat pentru prima datã Acatistul
Sfântului Nectarie – grabnic ajutãtor al creºtinilor, îndeosebi al
celor bolnavi.

Consider cã aceasta a fost prima minune pe care a fãcut-o
Sfântul Nectarie al Eghinei cu noi, cu familia mea.

Þin minte cã atunci, la mãnãstire, nu am gãsit acatistul
sfântului.

Însã mereu în mintea mea, de atunci, stãruia numele Sfântu-
lui Nectarie ºi dorinþa de a-i procura acatistul. Pânã atunci nu
auzisem nici de sfânt, ºi nici despre viaþa ºi minunile sãvârºite.

Astea toate se întâmplau undeva prin primãvara anului
2005. Luat cu grijile lumeºti de zi cu zi, am uitat sã stãruiesc în
a gãsi ceva despre Sfântul Nectarie al Eghinei. Însã, minune!
Uneori simþeam odatã cu bãtãile inimii când mã gândeam la
Bunul Dumnezeu, când mã rugam, ceva deosebit, ceva ce trebuie
sã fac ºi nu am fãcut, cã ar trebui sã caut pe cineva cu care sã
mã întâlnesc.

Acum, privind în urmã, cred cu adevãrat cã sfinþii lui Dum-
nezeu fac zilnic minuni aici pe pãmânt, doar cã nu avem timp
ºi credinþã sã le vedem.

Doar recomandarea preotului duhovnic, rostirea numelui
sfântului, ºi acesta s-a cuibãrit în inima ºi în sufletul meu, nea-
vând stare pânã nu l-am descoperit.

Nu vã puteþi imagina ce stare am avut atunci când am gãsit
pentru prima oarã acatistul. Mai mult, când am gãsit prima carte
cu viaþa sfântului. Atunci încã nu îmi dãdeam seama cã deja
sfântul era cu mine ºi cu familia mea, în fiecare clipã a vieþii mele.
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Aceasta este încã o minune a Sfântului Nectarie. Cum a
ajuns numele lui la urechile mele, fãrã sã-mi dau seama! Sufletul
meu tânjea a-l cunoaºte.

ªtiam cã este ajutãtor minunat în cazuri grave, medical
vorbind, inclusiv vindecãtor de boli incurabile, cum ar fi cancerul.

Prin 2007 aveam o colegã de birou care era foarte necãjitã
ºi plângea de mila unui nepot de-al sãu, care suferea de cancer.
Bietul de el avea doar 18 ani. Se chinuia de luni bune prin
spitalele din Cluj.

Într-una din zile, mi-am adus aminte cum citisem, cã doar
atingerea sfintelor moaºte sau mirul de la sfânta mãnãstire din
Eghina vindecã, alãturi de rugãciune stãruitoare ºi credinþã vie...

Astfel cã, într-o searã, alãturi de fiica mea, stând la birou,
îmi vine în gând ºi în inimã, ca o ºoaptã vie, dulce, mângâietoare,
dorinþa de a scrie maicilor, maicii stareþe de la mãnãstirea din
Eghina, mãnãstire a Sfântului Nectarie.

Aceasta era încã o minune, încã o dovadã vie cã sfântul era
lângã noi.

Cum sã scriem? Greaca nu o cunoaºtem. În englezã. Engleza
o ºtiam la nivel de începãtori. Însã odatã ce-am luat pixul ºi
foaia de hârtie, cuvintele au venit într-un ºir logic, natural,
corect, ca ºi cum aº fi scris în românã. Nu ºtiu dacã a trebuit
sã cãutãm 2–3 cuvinte în dicþionar pentru a scrie douã pagini
mari în care rugam bunãtatea maicilor de a ne trimite mir de la
sfânta mãnãstire pentru a alina durerile acelui bãiat.

A doua zi am trimis-o, sincer, nu foarte încrezãtor cã va
ajunge tocmai în insula greceascã, sau chiar dacã ar fi ajuns,
nu ºtiam dacã maicile vor gãsi de cuviinþã sã îmi trimitã ce am
solicitat.

Au trecut vreo douã sãptãmâni de atunci ºi, într-una din
zile, iatã, altã minune. Nu numai cã maicile ne-au trimis mir.
Mai mult, ne-au trimis mie ºi familiei douã icoane cu chipul
sfântului ºi o scrisoare semnatã de maica stareþã, cu binecu-
vântare.
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Nu vã puteþi închipui câtã bucurie am simþit. Mã simþeam
iubit ºi protejat de ceva nelumesc. Încet, încet mi-am dat seama
cã sfântul este mereu alãturi de mine, îl pãstram deja în sufletul
meu, mereu.

Discutând cu soþia ºi cu fiica mea, am decis cu mare bucurie
ca, alãturi de Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu ºi pururea
Fecioarã Maria, sã-l luãm pe Sfântul Nectarie al Eghinei ocrotitor
al casei ºi al familiei noastre. Slavã lui Dumnezeu!

Am luat un beþiºor cu vatã, l-am înmuiat în mir ºi l-am dat
colegei mele pentru nepotul ei sã-l ungã, odatã cu rugãciunile
fãcute.

„... ªi aceºtia, fãrã sã primeascã tãmãduire trupeascã, au
primit tãmãduire sufleteascã ºi I-au mulþumit Domnului...”
(rugãciunea de dupã Acatistul Sfântului Nectarie).

I-au fost scurtate suferinþele ºi, cum tainele lui Dumnezeu
nu le cunoaºtem noi, oamenii, s-a dus la Domnul. Dupã ungerea
cu mir, în câteva zile s-a dus. Înainte însã de a pleca, i-a zis
mamei sale: „Mã duc acasã!...” Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odih-
neascã!

În 2010, de întâi martie, când lumea umbla dupã mãrþi-
ºoare, tatãl meu a fost lovit de o maºinã pe trecerea de pietoni.

Urmarea – traumatism cranio-cerebral cu hemoragie internã,
douã cheaguri, intubat, convulsii, prognostic rezervat. Imediat,
la spital, în orele grele ce au urmat, gândurile mele s-au îndrep-
tat, ca ºi rugãciunile, spre Bunul Dumnezeu.

O speranþã mare m-a învãluit, deºi medical speranþe mari
nu erau. O mângâiere lãuntricã mã cuprindea de fiecare datã
când mã rugam Sfântului Nectarie.

Zilnic l-am uns cu mirul primit de la sfânta mãnãstire. Am
pus icoana sfântului lângã tata ziua ºi noaptea. I-am citit cu
voce tare acatistul.

Se minunau asistentele ºi doctorii de prognozele zilnice
fãcute dupã douã sãptãmâni. Erau totuºi posibile crize de epi-
lepsie tot restul vieþii. Cheagurile se resorbeau pe zi ce trecea.
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Vorbirea îi revenea, memoria de asemenea. A început sã
mãnânce singur, sã facã câþiva paºi.

Sfântul Nectarie îi era... ne era aproape. ªi dânsului, dar ºi
nouã, familiei. Ne-a dat putere, ne-a cãlãuzit paºii, credinþa. ªi
iatã încã un miracol: tatãl meu a fost salvat din ghearele morþii,
refãcut pe de-a-ntregul, fãrã crize de epilepsie, însã cu mai multã
credinþã ºi cu rugãciuni mulþumitoare cãtre Dumnezeu ºi cãtre
Sfântul Nectarie.

Icoana Sfântului Nectarie vegheazã ziua ºi noaptea casele
noastre. Rugãciunile le ridicãm cu drag cãtre ocrotitorul casei
ºi al familiei noastre, Sfântul Pãrinte Nectarie al Eghinei – fãcãtor
de minuni, nou doctor fãrã de arginþi.

Nu pot încheia fãrã a spune cã zilnic, la mici probleme,
supãrãri, boli trecãtoare, de-ajuns este a mã gândi la bunul nos-
tru pãrinte ºi grabnic ne vine în ajutor, mângâindu-ne, aºa cum
face un pãrinte cu fiii sãi.

Chiar asearã, ajungând acasã, soþia mi-a arãtat foarte bucu-
roasã ce primise cadou de 8 martie. Slavã lui Dumnezeu, intrase
iarãºi sfântul pãrinte în casa noastrã! Era cartea Sfântul Nectarie.
Minuni în România. Pe copertã este o pozã a vremii cu Sfântul
Nectarie. Prima pe care o vedeam înfãþiºându-l în viaþã. Încã o
descoperire!

Acesta este motivul pentru care am îndrãznit a scrie cele
de mai sus, spre slava Bunului Dumnezeu ºi a tuturor sfinþilor
sãi. ªi pentru cã în condacul 12 se spune cã femeia pe care o che-
ma Parascheva a fost mustratã pentru cã nu a mãrturisit ajutorul
Sfântului Nectarie, ne închinãm ºi cu dragoste ºi smerenie
mulþumim Domnului pentru cã ne-a descoperit stânca credinþei,
platoºa, scutul ºi apãrarea noastrã împotriva ispitelor, patimilor,
durerilor ce ne pot atinge ca pe un fir de pai în bãtaia vântului.

Mulþumim, sfinte plãcut al lui Dumnezeu, cã nu ne pãrã-
seºti, ci cu dragoste ºi rãbdare ne însoþeºti în fiecare clipã, din
mila ºi dragostea lui Dumnezeu Tatãl, a Fiului ºi a Sfântului
Duh. Amin.

(Cristian Coacean, Cluj-Napoca)
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l  m

„Nodulii s-au micºorat mult”

În anul 2010, în urma unui control de specialitate, am fost
diagnosticatã cu noduli la sân, care s-au dovedit a fi de naturã
canceroasã. Am urmat tratamentul indicat de medicul specialist,
care mi-a recomandat operaþia, dar operaþia am refuzat-o.

Între timp, fiul meu a fost plecat în Grecia, unde a ajuns la
Biserica Sfânta Treime din insula Eghina unde se aflã moaºtele
Sfântului Nectarie ºi în insula Evvia, la Procopie, unde sunt
moaºtele Sfântului Ioan Rusul. Mi-a adus mir ºi aghiasmã de la
cele douã biserici, cu care m-am uns în timpul tratamentului.
La controlul de specialitate, doamna doctor a constatat cã
nodulii s-au micºorat mult. Pe tot parcursul tratamentului am
citit Acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul, rugându-mã în
special acestui sfânt.

Doresc sã mulþumesc din suflet Mântuitorului Iisus Hristos,
Maicii Domnului ºi Sfântului Nectarie Taumaturgul, Sfântului
Ioan Rusul, pentru cã m-au ajutat ºi au înfãptuit minunea! Dato-
ritã lor eu trãiesc ºi astãzi. Eu nu am sã uit niciodatã de ajuto-
rul care mi-a fost dat, motiv pentru care mã voi ruga în conti-
nuare lor.

 (Mia)

l  m

„Minunile continuã în fiecare zi”

Numele meu este Iulia ºi sunt în vârstã de 33 de ani.
Acum 3 ani ºi 11 luni am fost operatã de neoplasm ovarian de
cãtre prof. dr. Marinescu Bogdan, la spitalul Giuleºti.
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Problema mea de sãnãtate a început cu un an înainte de
aceastã operaþie. (Þin sã precizez cã am aflat de Sfântul Nectarie
de când m-am operat, dar nu i-am cerut atunci ajutorul. De-abia
când mi-a recidivat boala, mergând la bisericã am cunoscut o
credincioasã care mi-a îndrumat paºii spre Mãnãstirea Radu
Vodã, unde se aflã moaºtele Sfântului Nectarie, marele fãcãtor
de minuni. Doar când am ajuns la disperare, spre ruºinea mea,
am mers la aceastã mãnãstire sã-i cer ajutorul sfântului.) Am
avut probleme de naturã ginecologicã, dar nu am dat importanþã
acestor simptome, nu consideram cã trebuie sã merg la medic
pentru dureri minore. Dupã aproximativ 8 luni am ajuns la
spitalul din Câmpina cu dureri abdominale, am fãcut tratament,
dar starea de sãnãtate nu s-a stabilizat. În luna decembrie mi
s-a declanºat o hemoragie puternicã, am ajuns la acelaºi spital,
iar doamna doctor de gardã mi-a extirpat un polip care, în urma
investigaþiilor, s-a dovedit a fi inofensiv. Am continuat trata-
mentul prescris ºi starea de sãnãtate s-a ameliorat pentru scurt
timp. Doamna doctor mi-a dat de înþeles cã sunt sãnãtoasã, sã
nu-mi fac griji cã n-am nimic grav, toate se vor rezolva.

În luna martie a anului urmãtor am plecat de urgenþã la
Spitalul Giuleºti din Bucureºti, starea mea de sãnãtate fiind
foarte proastã. Am fost internatã pe loc, iar dupã investigaþii
amãnunþite am fost programatã la operaþie. Aveam cancer.
Bunul Dumnezeu mi-a fost alãturi în acele momente de spaimã
ºi îngrijorare. Dupã rezultatul biopsiei, am început tratamentul
cu chimioterapie. Dupã un an de tratament citostatic, rezultatul
markerilor tumorali ºi starea mea de sãnãtate erau perfecte.
Dupã un an ºi jumãtate de la operaþie am reînceput serviciul,
iar la 5 luni dupã aceasta au reînceput problemele: boala
recidivase la ficat. Doamna doctor oncolog de la spitalul Fundeni
mi-a reluat chimioterapia pentru un an de zile, totul finalizân-
du-se cu o operaþie la ficat. Sfântul Nectarie a mijlocit sã trec
peste toatã corvoada cu nãdejde în Dumnezeu cã toate vor intra
pe fãgaºul normal. În viaþa mea au avut loc atâtea minuni,
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cã n-aº ºti cu care sã încep ºi n-aº vrea sã uit vreuna. Una dintre
minunile sfântului a fost cã la douã zile dupã operaþie m-am
ridicat din pat, neavând nicio problemã postoperatorie.

Altã minune a sfântului a fost cea prin care am fost binecu-
vântatã sã fiu operatã la spitalul Fundeni de cãtre conf. dr. Mihnea
Ionescu, cãruia þin sã-i mulþumesc pe aceastã cale. Este un om
extraordinar din toate punctele de vedere. Cel de-al doilea chi-
rurg care a participat la operaþie a mãrturisit cã „cineva acolo
sus mã iubeºte ºi are mare grijã de mine” – alt om extraordinar
prin care Sfântul Nectarie a lucrat ºi cãruia îi voi rãmâne veºnic
recunoscãtoare.

Dupã o lunã de la cea de-a doua operaþie am primit rezulta-
tul biopsiei celor trei piese din ficat, dintre care douã erau metas-
taze. Am reînceput chimioterapia, un regim de viaþã sãnãtos ºi
spovedanii dese la pãrintele meu duhovnic, pãrintele Mihail,
fãrã de care nu aº fi trecut peste aceste grele încercãri la o
vârstã atât de fragedã.

Pe 11 decembrie 2010 am fost programatã la RMN, iar rezul-
tatul a ieºit perfect: markerii tumorali sunt foarte mici, iar în
zona abdominalo-pelvianã nu apare nicio problemã.

Minunile continuã în fiecare zi: Sfântul Nectarie nu m-a
lãsat niciodatã fãrã bani de investigaþii, analize, cheltuieli cu
drumurile la Bucureºti etc. Cea mai mare dintre minuni este
cea prin care sfântul a mijlocit sã ajung acasã la el, pe insula
Eghina, de douã ori, a doua oarã chiar anul trecut de ziua sfân-
tului, pe 9 noiembrie. Datã fiind natura bolii mele, totul necesitã
foarte multã cheltuialã, aºa cã probabilitatea ca eu sã ajung la
Eghina era foarte micã. M-am rugat sfântului ºi cu ajutorul
financiar al prietenilor am cãlcat pragul mai multor mãnãstiri
din Grecia. Tot în aceste pelerinaje m-am vindecat de multe
fobii: frica de ºoareci, de înãlþimi ºi de sânge. N-aº fi crezut
niciodatã cã Dumnezeu mã vã ajuta, mã va ocroti atât de mult
într-un timp atât de scurt ºi cã voi putea vizita atâþia sfinþi.
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Anul acesta am aflat cã o doamnã s-a vindecat de metastaze
dupã ce a participat de multe ori la sfintele masluri ºi s-a uns
cu ulei de la Mãnãstirea Radu Vodã din Bucureºti, loc în care se
gãsesc o parte din moaºtele sfântului Nectarie. I-am urmat
exemplul ºi ajutorul duhovnicesc a fost pe mãsurã.

În speranþa cã povestea mea nu a plictisit, am nãdejde ca
mãcar o singurã persoanã care trece prin ce-am trecut eu sã fie
ajutatã sã treacã peste ºocul iniþial – ºi s-o apropie de Bunul
Dumnezeu, Sfântul Nectarie, Maica Domnului ºi toþi sfinþii
Domnului – prin toate aceste detalii de mai sus. Factorii foarte
importanþi în lupta cu boala îi reprezintã spovedania, postul,
regimul alimentar, ungerea cu uleiuri din candele ºi de la Sfântul
Maslu ºi încrederea cã sfinþii nu ne lasã niciodatã la greu ºi
toate aceste boli ºi întâmplãri neplãcute prin care trecem sunt
doar niºte paºi pentru a ne apropia de Dumnezeu. Nimic nu se
întâmplã fãrã ºtirea Lui ºi nu trebuie sã fim „cârcotaºi” când El
ne mai trage de urechi. Totul va fi spre binele nostru ºi mai ales
spre binele celor de lângã noi. Cu cât vom da exemplu de rãbdare
în lupta cu boala, cu atât cei de lângã noi vor prinde putere ºi
vor lupta alãturi de sfinþi sã treacã prin încercãrile la care sunt
supuºi.

(Iulia Teodorescu, Bãneºti)

l  m

„Din punct de vedere medical
este vindecatã”

Am o veriºoarã cãreia i s-a descoperit o formã gravã de
leucemie în fazã avansatã. Medicii au fãcut tot ce au putut, dar
în paralel cu tratamentul recomandat de medici ea s-a rugat
mult la Sfântul Nectarie. ªtiu cã în spital fiind, cineva a sfãtuit-o



l m178l m

sã citeascã 40 de zile Acatistul Sfântului Nectarie, sã cumpere
ºi sã dãruiascã ºi altor bolnavi acatistul, însoþit de acelaºi sfat.
Am citit ºi eu de câteva ori Acatistul Sfântului Nectarie cu gândul
la vindecarea ei. Am rugat pe cineva din Bucureºti sã meargã ºi
sã lase la Mãnãstirea Radu Vodã, unde sunt moaºtele sfântului,
un pomelnic pentru ea. I-am dãruit o carte despre Sfântul Necta-
rie. Altcineva care a ajuns pe insula Eghina s-a rugat acolo pentru
ea. Dupã doi ani, la încheierea ciclului de citostatice ºi tratament,
analizele i-au ieºit în parametri normali ºi din punct de vedere
medical este vindecatã. Am convingerea cã Sfântul Nectarie a
ajutat-o ºi o va ajuta în continuare.

(Mari)

l  m

„Copilul nu a mai miºcat douã zile”

Am beneficiat ºi noi de ajutorul Sfântului Nectarie acum
vreo cinci ani, adicã prin 2005. Soþia mea era însãrcinatã în
luna a treia. Dupã ce a luat un medicament homeopatic, copilul
nu a mai miºcat douã zile, pieptul soþiei s-a retras ca la o femeie
normalã ºi ea avea sentimentul cã va pierde sarcina. Dupã rugã-
ciuni intense la Sfântul Nectarie ºi promisiunea cã viitorul copil
îi va purta numele, copilul a început din nou sã miºte, pieptul
ºi-a revenit ºi Nectaria a venit pe lume fãrã probleme. Cu aceastã
ocazie, vreau sã fac atenþi cititorii asupra medicamentelor home-
opatice ºi acupuncturii, despre care Cuviosul Paisie Aghioritul
spune cã nu sunt medicamente curate.

(Ioan Savu)
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l  m

„Toatã viaþa mea s-a prãbuºit”

În anul 2004, la vârsta de 29 de ani, în urma unui control
la doctor, am aflat cã am un chist pe ovarul drept, care, fiind
prea mare, nu putea fi tratat, ci trebuia operat. Fiindu-mi fricã
de operaþie, aproape un an de zile am încercat tot felul de tra-
tamente naturiste, însã dupã fiecare control constatam cã acel
chist ºi-a mãrit volumul, ajungând pânã la 11 cm, în aºa fel cã
nici ovarul nu îmi mai putea fi salvat. Am hotãrât în cele din
urmã, cu mare groazã, sã mã operez. Vreau sã menþionez cã în
tot acest timp nici mãcar o datã nu m-am gândit la Dumnezeu.
Am fost operatã, fiindu-mi extirpatã partea dreaptã, ovar ºi trom-
pã, care erau afectate, iar chistul a fost dat la analizã. Nici mãcar
dupã operaþie nu L-am lãsat pe Dumnezeu sã intre în viaþa mea.

Spun asta pentru cã în una din zilele cât am stat în spital, o
pacientã care era în salon cu mine mi-a dat niºte broºuri cu
rugãciuni, cu imaginea lui Iisus pe ele, iar eu, pe lângã faptul
cã nu le-am citit, nici mãcar nu voiam sã le vãd, aºa cã le-am
pus într-un sertar, de unde le-am scos doar când am plecat acasã.
Nu ºtiu de ce nu am putut sã le arunc, ceva mã îndemna sã le
iau totuºi cu mine acasã, ceea ce am ºi fãcut, dar tot nu le-am
citit. Dupã câteva sãptãmâni au fost gata analizele ºi am aflat
cu groazã cã aveam neoplasm ovarian, grad I. Doctorul mi-a
recomandat atunci, în scris, histerectomie totalã ºi chimioterapie.

În momentele acelea toatã viaþa mea s-a prãbuºit. Nu puteam
sã accept sã mor atât de tânãrã, nu puteam sã accept cã viaþa
mea se va sfârºi aºa, doar dupã un an de cãsãtorie ºi fãrã sã am
niciun copil cu soþul meu pe care îl iubeam nespus de mult.
Atunci mi-am dat seama cã sunt într-o situaþie fãrã ieºire, cã
nimeni nu mã mai poate ajuta, nu aveam nicio speranþã în
ajutorul celor din jurul meu, al oamenilor, ºi, cu ruºine spun,
abia atunci mi-am întors faþa spre Dumnezeu, abia atunci când
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El era singura mea speranþã. ªi cu ruºine, dar ºi cu dragoste,
spun cã Dumnezeu nu m-a aruncat într-un sertar ºi nu mi-a
întors spatele, cum fãcusem eu, ci m-a ajutat, m-a mângâiat ºi
m-a întãrit în toþi aceºti ani, în încercarea mea, ºi mai mult,
m-a vindecat prin sfinþii Sãi ºi prin Maica Sa.

Dupã ce am aflat diagnosticul îngrozitor, am plecat la
mãnãstire la Cebza, unde tot Dumnezeu m-a fãcut sã gãsesc un
duhovnic deosebit, care mi-a dat Acatistul Sfântului Nectarie ºi
Acatistul Maicii Domnului – Pantanassa, precum ºi icoana Sfân-
tului Nectarie ºi icoana Pantanassa, spunându-mi sã citesc acatis-
tele de câte ori pot. Cu groazã am plecat la Cluj pentru operaþie.
Mi s-au fãcut analizele, analize care au ieºit bine, însã pe ovarul
stâng îmi apãruse un chist de 3 cm ºi nu se ºtia de ce naturã
este. Cât am stat în spital, am tot plâns ºi îl întrebam pe doctorul
la care eram dacã trebuie neapãrat sã mã operez. Nimeni nu
îmi spunea nimic clar, doar cã eu trebuie sã hotãrãsc, dar eu nu
puteam sã o fac, deoarece oricum aº fi hotãrât simþeam cã îmi
semnez singurã condamnarea la moarte.

Pânã la urmã, doctorul mi-a spus cã dacã aº fi rudã cu el
nici nu ar sta la discuþii, ci mi-ar spune cã trebuie neapãrat sã
mã operez. Atunci am spus: „Bine, mã operez”, deºi nu doream,
dar am zis sã fie cum vrea Dumnezeu. Am fost internatã ºi în
ziua aceea stãteam mai mult ºi mã uitam pe geam spre bisericuþa
din curtea spitalului ºi mã rugam în gândul meu sã se întâmple
o minune, sã nu mai trebuiascã sã fiu operatã ºi sã plec acasã.
A doua zi trebuia sã mi se facã pregãtirile pentru operaþie ºi tot
a doua zi sora mea trebuia sã plece acasã la Timiºoara, rãmânând
cu mine soþul ºi pãrinþii mei. Stând aºa cu sora mea, pe holul
spitalului, ºi vorbind despre plecarea ei, i-am spus într-un fel
pe care nu aº mai putea sã îl reproduc, parcã din strãfundul
fiinþei mele, încât ºi ea s-a înfiorat, cât de mult aº vrea sã plec
cu ea acasã.

Seara, în salon, înainte de a mã culca, am citit cele douã
acatiste, Pantanassa ºi Sfântul Nectarie. Dar a doua zi, ca prin
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minune, mi s-a spus cã nu voi mai fi operatã, ci mi se face
externarea, deoarece s-a discutat cazul meu în consiliul spitalu-
lui ºi s-a hotãrât sã fiu þinutã sub observaþie, deocamdatã, ºi sã
îmi fac analize periodic. Nici nu pot sã spun cât de mare a fost
bucuria mea atunci, cã s-a împlinit dorinþa mea spusã din
adâncul sufletului, ºi am plecat acasã împreunã cu sora mea,
cu soþul ºi cu pãrinþii mei. Pe moment nu mi-am dat seama ce
s-a întâmplat, dar acum pot sã spun, cu cea mai mare convin-
gere, cã ceea ce s-a întâmplat a fost numai din mila lui Dumnezeu,
a fost ajutorul Lui dat prin Maica Sa – Preasfânta Nãscãtoare
de Dumnezeu, ºi prin sfântul Sãu ierarh Nectarie – marele fãcã-
tor de minuni.

Tot ceea ce mi s-a întâmplat a fost ºansa pe care mi-a dat-o
Dumnezeu, sã mã întorc la El, sã mã întorc la calea cea dreaptã
a mântuirii, sã mã întorc de la o viaþã plinã de pãcate ºi fãrã
sens, la o viaþã curatã, pentru dobândirea vieþii veºnice. Pot sã
spun cã nu a fost uºoarã aceastã întoarcere ºi nici acum nu
mi-e uºor, dar, deºi credinþa mea este slabã, Dumnezeu are grijã
de mine, ºi îmi pun toatã nãdejdea cã mã va întãri în credinþã
ºi în dragoste, pentru rugãciunile sfinþilor Sãi, la care mã rog,
ºi pentru rugãciunile Maicii Sale. Dumnezeu sã ne ajute pe toþi
ºi sã ne întãreascã în credinþã!

(Miriana, Timiºoara)

l  m

„Am fost diagnosticatã
cu cancer ovarian”

Trebuie sã mãrturisesc ºi eu minunile pe care Domnul
nostru Iisus Hristos, Maica Domnului ºi Sfântul Nectarie le-au
fãcut cu mine pãcãtoasa. Am fost diagnosticatã cu cancer ova-
rian. Am fãcut chimioterapie. Mi-a fost foarte greu. Fãrã ajutorul
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Domnului Nostru Iisus Hristos, al Maicii Domnului ºi al Sfântului
Nectarie nu aº fi trãit, pentru cã sunt o persoanã firavã din
punct de vedere fizic. Acum am toate motivele sã cred cã m-am
vindecat. M-am rugat la Maica Domnului Pantanassa, care e
vindecãtoare de cancer (sora mea a fãcut o fãgãduinþã Maicii
Domnului) ºi am cumpãrat ºi icoana Maicii Domnului Panta-
nassa; ºi la ceva timp, dupã ce am început sã mã rog cu Acatistul
Maicii Domnului Pantanassa, pe icoana Maicii Domnului Panta-
nassa a apãrut o lacrimã de mir. Acest lucru s-a întâmplat în
Postul Sfintelor Paºti, dar multã vreme nu am ºtiut ce sã cred,
deºi de trei ori am simþit în camerã miros de mir. A trecut multã
vreme, pânã ce sora mea a citit pe net cã acest lucru înseamnã
vindecare. ªi cã ºi altor oameni li s-a întâmplat ºi cã dându-se
cu mirul sfânt s-au vindecat. Acest lucru am fãcut ºi eu, m-am
uns cu mirul sfânt în semnul sfintei cruci pe burticã, dar mai
întâi la frunte (aºa am simþit cã trebuie sã fac în acele momente.
Cred cã aveam nevoie ºi de vindecare sufleteascã). Însã multã
vreme mi-a fost fricã sã îmi fac analizele. Dar am fost la Mãnãs-
tirea Radu Vodã, la sfintele moaºte ale Sfântului Nectarie, unde
mai fusesem ºi în alte rânduri, ºi de data asta am simþit cã
sfintele moaºte miroseau foarte frumos a mir, ceea ce altã datã
nu s-a întâmplat. Prin aceastã minune, Sfântul Nectarie m-a
ajutat sã-mi împlinesc promisiunea pe care o fãcusem Maicii
Domnului, de a-mi face analizele. Am citit tot pe net, în Formula
As, cã o altã persoanã simþise ºi ea miros de mir venind de la
sfintele moaºte ale Sfântului Nectarie, ceea ce înseamnã cã
Sfântul Nectarie i-a ascultat rugãciunea. Acum mi-am fãcut
analizele ºi martorii tumorali mi-au ieºit foarte mici, ceea ce e
bine (8,4 – mai mici de 35 au valori normale).

De asemenea, mi-am dat pe venele arse de citostatice cu
ulei sfinþit de la candela care arde la racla Sfântului Nectarie ºi
venele mi s-au vindecat – din una din ele mi s-a luat sânge
pentru martorul tumoral. ªi eu am fãcut o promisiune Sfântului
Nectarie pe care trebuie sã o îndeplinesc, aºa cum ºi sora mea
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ºi-a îndeplinit ºi îºi va îndeplini promisiunea fãcutã Maicii
Domnului.

Aº avea multe de scris, pentru cã multe sunt minunile pe
care Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului ºi Sfântul
Nectarie le-au fãcut cu mine, pãcãtoasa. Dar mai vreau sã spun
despre minunea pe care Domnul nostru Iisus Hristos a fãcut-o
cu mine pãcãtoasa în sãrbãtoarea de Înãlþarea Domnului nostru
Iisus Hristos, când într-o clipã, pentru cã am crezut cã doctorul
ceresc mã va vindeca gândindu-mã cã doctorii pãmânteºti, în
cazul meu, nu mai aveau ce sã facã, venele de la mâna dreaptã
care erau pur ºi simplu „îndoite” de la citostatice, arãtând ca
douã umflãturi, ºi-au revenit la normal de parcã niciodatã nu
au fost altfel.

De asemenea, am scris la biserica rusã din Bucureºti, unde
se aflã icoana Maicii Domnului Pantanassa, ºi am cerut ulei
sfinþit de la candela Maicii Domnului Pantanassa din care, în
fiecare dimineaþã, dupã ce am luat anafurã ºi aghiasmã (pe
care un doctor foarte credincios, vindecat de cancer de Sfântul
Nectarie, le numea „medicamente cereºti”, aºa cum am citit în
cartea roºie a Sfântului Nectarie), am bãut câte puþin.

Recuperarea mea fizicã a durat mult (pentru cã eram slãbitã
în urma citostaticelor – îmi trebuiau vitamine multe, pe care
le-am luat din toate produsele apicole ºi rugându-mã), dar
mereu am simþit ajutorul Sfântului Nectarie, al Maicii Domnului
ºi al Domnului nostru Iisus Hristos – rugându-mã. ªi vreau ca
toatã viaþa mea sã fiu mereu cu Sfântul Nectarie, Maica
Domnului ºi cu Domnul nostru Iisus Hristos (ºi cu toþi sfinþii
Lui). Sfântul Nectarie a mijlocit întotdeauna pentru noi.

Sora mea l-a visat într-o searã pe Sfântul Nectarie care i-a
zis: „Va fi bine, copila mea, ai sã vezi, va fi bine!”, cu multã
compasiune în glasul sãu blând. Sfântul Nectarie zâmbea foarte
blând ºi a apãrut îmbrãcat aºa cum a fost înmormântat (ca în
poza din cartea Sfântul secolului nostru, pe fond mov). Visul a
durat mult ºi a fost clar, dar unele lucruri pe care i le-a spus
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Sfântul Nectarie surorii mele nu le pot face publice – pentru a
nu se mândri). Am vorbit ºi cu pãrintele nostru duhovnic despre
acest vis, ne era teamã sã nu fie cumva de la vrãjmaºul, iar
dânsul a fost de acord cã-i adevãrat. Atât vã pot spune, cã Sfântul
Nectarie a lãsat-o pe sora mea sã-i sãrute mâinile ºi la plecare
i-a zis: „Gata, acum dã-mi drumul la mâini, cã trebuie sã plec!”
ªi a plecat zburând. A spus asta, pentru cã tot visul ei, a þinut
mâinile Sfântului Nectarie în mâinile ei de pãcãtoasã ºi ºi-a
atins ºi fruntea de sfintele sale mâini.

ªi multe ar mai fi de spus, dar îmi cer iertare, cã poate am
scris mult. Îmi cer iertare Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii
Domnului ºi Sfântului Nectarie pentru întârzierea cu care am
scris minunile pe care le-a fãcut cu mine mult pãcãtoasa ºi cu
familia mea. Slavã lui Dumnezeu pentru toate! Îi mulþumesc
Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului ºi Sfântului
Nectarie pentru ajutorul dat. (Am uitat sã spun cã am citit ºi
Acatistul Sfântului Nectarie ºi m-am uns pe burticã, în semnul
sfintei cruci cu ulei sfinþit de la candela care arde la racla Sfân-
tului Nectarie). Dacã ne rugãm, ne spovedim, mergem la sfânta
bisericã duminica ºi de sãrbãtori ºi încercãm mãcar sã ne îndrep-
tãm viaþa ºi sã fim mai buni, Dumnezeu se va milostivi de noi.
Sã ne rugãm unii pentru alþii.

ªi trebuie sã vã spun cã am scris ºi în Sfântul Munte Athos,
la Mãnãstirea Vatopedu, 63086, Karyes, Greece (aceasta este
adresa), unde se aflã icoana Maicii Domnului Pantanassa. Sigur
pentru rugãciunile pãrinþilor de acolo m-am vindecat ºi astfel
am putut îndeplini fãgãduinþa fãcutã Maicii Domnului, dupã
ce am primit de acolo o ilustratã cu târgul de obiecte bisericeºti
de la Iaºi.
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Troparul Maicii Domnului Pantanassa:

Prin chipul tãu aducãtor de bucurie, Pantanassa Preacu-
ratã, vezi dorinþa fierbinte a celor ce aºteaptã ajutorul tãu,
mântuieºte-i, Stãpânã, pe cei ce aleargã la tine, scapã-i de boli,
de nãpaste ºi de orice rea întâmplare, cã pe tine te cheamã în
ajutor pururea!

 P.S. Am scris ºi la mai multe mãnãstiri din România pentru
a se ruga pentru noi, dar am scris ºi la Mãnãstirea Sfântului
Nectarie, în Eghina. Am corespondat în englezã cu maica Theo-
dosia care, aflând despre problemele mele, mi-a scris sã nici nu
mã gândesc sã-i trimit bani vreodatã; dar mi-a trimis prin poºtã
ºi ulei sfinþit de la candela care arde la sfintele moaºte ale
Sfântului Nectarie ºi multe iconiþe cu Sfântul Nectarie. Pentru
cei care vor sã scrie acolo vã scriu ºi adresa: (scrisã în limba
englezã)

Holy Trinity Monastery: Saint Nektarios, Eldress Theodosia,
Aegina Island, Greece.

 (Iuliana – Mihaela, Prahova)

l  m

„Am fost în pragul morþii”

Sfântul Nectarie a intrat în familia mea acum câþiva ani
când a trebuit sã realizez pentru facultate o icoanã a lui. Nu
ºtiam cine este ºi de aceea la îndemnul maestrului meu am
cãutat sã gãsesc câte ceva pe internet despre el. Ceea ce m-a
marcat cel mai mult a fost întâmplarea cu Sfântul Nectarie când
era mic ºi neavând cele de trebuinþã i-a scris Domnului Iisus
Hristos. Aceastã istorisire i-am citit-o ºi maestrului meu ºi astfel
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am reuºit sã facem icoana sfântului nostru drag. Am rãmas cu
dragostea faþã de sfântul întrucât o colegã mi-a dãruit o carte
cu viaþa ºi minunile Bunicuþului. ªi astfel au trecut zilele ºi am
ajuns în ultimul an de facultate, când trebuia sã restaurez o
icoanã împãrãteascã pentru licenþã ºi în paralel trebuia sã merg
la practica pedagogicã pentru a deveni profesor de desen.

Toate bune, pânã într-o zi când m-am întors de la practica
pedagogicã, zi de post din postul Crãciunului, în care nu
mâncasem mai nimic ºi bãusem multã cafea, am luat ºi o pastilã
pentru dureri ºi vorbeam la telefon cu cineva ºi mi s-a fãcut rãu
atât de tare, încât am crezut cã mor. Am chemat salvarea, dar
nu a venit. Pot spune cã am fost în pragul morþii. Numai cine a
trecut prin astfel de stãri poate sã înþeleagã. Nu m-am mai putut
duce la facultate, lucrãrile au rãmas în urmã, nu mai ºtiam dacã
voi mai da licenþa, erau în preajmã oameni rãi care mã descu-
rajau.

Am apelat la Sfântul Nectarie, citind din cartea sa ºi citin-
du-i acatistul ºi paraclisul. Încet, încet parcã îmi reveneam, dar
mereu când spuneam cã sunt bine îmi revenea starea de rãu.
Am ajuns la biserica din cartierul Alexandru din Iaºi, unde au
fost aduse moaºte ale sfântului ºi o parte din veºmântul unui
alt sfânt iubit, fratele meu îi zic, Sfântul Ioan Rusul. Ajungând
la bisericã cu mama mea, am cerut mir de la sfânt ºi am primit
prin pronia divinã o cutiuþã cu mir ºi aghiasmã – care iniþial am
crezut cã sunt de la Sfântul Nectarie, dar dupã aceea am aflat
cã sunt ale Sfântului Ioan Rusul care a vrut sã intre în viaþa
noastrã. Astãzi la intrarea în biserica din Iaºi au fost fãcute
douã mozaicuri: al Sfântului Nectarie pe o parte ºi de cealaltã
parte al Sfântului Ioan Rusul. Dupã cum spuneam, m-am dat
cu mir pe frunte ºi mai ales în zona stomacului, cãci se pare cã
acolo îmi era problema, ceva legat de un ulcer, ºi astãzi vã pot
spune cã sunt alãturi de „Bunicuþul” ºi „fratele meu” ºi mã rog
mult la ei sã nu mã lase.

(Ana Maria Axinte, Iaºi)
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„Sfinte Nectarie, ai milã de mama mea!”

De o sãptãmânã tot amân sã scriu; dar am promis cã voi
mãrturisi ºi altora ºi dupã ce am citit cartea cu minunile
Sfântului Nectarie am prins curaj; mama mi-a spus într-o searã
cã o cam dor urechile; n-a dat prea mare importanþã, consi-
derând cã poate fi de la frigul iernii; a doua zi durerile s-au
înteþit ºi s-au mutat doar într-o parte; a fost la doctor ºi i s-a
spus cã în ureche îi apare un furuncul. A primit tratament:
pastile, antiinflamatoare ºi picãturi pentru ureche. Din pãcate,
durerile s-au intensificat, tratamentul nu-ºi fãcea efectul, chiar
dacã a început sã ia ºi antibiotice; nu putea dormi noaptea deloc
din cauza durerilor ºi nu ºtiam cum pot sã o ajut. Sâmbãtã
dimineaþa era schimbatã la faþã ºi îºi þinea capul în mâini,
spunând cã nu mai poate suporta durerile ºi nu ºtie cum va
trece peste acest lucru; niciodatã n-am vãzut-o în halul ãsta;
avea programare la doctor la ora 9. Mi-a fost milã de ea ºi am
ieºit din casã cu lacrimi în ochi. În timp ce amestecam mâncarea
pe aragaz, spuneam mereu: „Sfinte Nectarie, ai milã de mama
mea! Tu, care ai vindecat atâta lume, n-o lãsa sã se mai chinuiascã!”

Mã tot uitam la ceas ºi-mi imaginam ce face acum la doctor.
Mã gândeam cã doctorul va vrea sã o consulte, ºi ea nici nu
putea sã se atingã la ureche. Am luat Acatistul Sfântului Necta-
rie, am aprins o lumânare ºi am început sã-l citesc. Trecuse
deja o orã de când a plecat mama ºi eram foarte îngrijoratã.
Când a ajuns în sfârºit acasã, avea o meºã în ureche ºi mi-a spus
cã doctorul a umblat acolo cu acele ºi i-a fãcut anestezie localã.
S-a dus sã se odihneascã puþin cât era încã sub efectul aneste-
zicului ºi se gândea deja cu groazã la durerile care vor urma
dupã ce efectul anesteziei va trece. Au trecut patru ore, urechea
i s-a dezmorþit ºi... durerile nu au mai apãrut! Când i-am vãzut
faþa fericitã mi-am dat seama cã nu o mai doare deloc. De când
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a venit de la doctor nu a mai luat niciun tratament, nici intern,
nici local, deºi a primit o reþetã cu cinci zile de injecþii ºi alte
pastile. O întrebam mereu dacã simte ceva, mãcar o jenã...
Nimic, nimic! A trecut noaptea cu bine ºi fãrã dureri.

Atunci i-am spus cã am citit Acatistul Sfântului Nectarie ºi
cã din mila lui ea e vindecatã. I-am dat slavã lui Dumnezeu ºi
i-am mulþumit sfântului pentru minunea lui.

Asta a fost povestea mea ºi îmi pare rãu cã nu am putut sã
transpun în cuvinte toatã emoþia acelor zile.

 (Teodora R., Bihor)

l  m

„ªtiu cã sfântul meu drag
a mijlocit iarãºi pentru mine”

Sfântul Nectarie a fost un ajutor de nãdejde pentru familia
mea, atunci când am trecut prin grele încercãri. Au fost mai multe
situaþii în care sfântul ne-a ajutat cu dragoste.

Una dintre ele a fost acum trei ani, când mama suferea de
o infecþie cu un virus care îi provoca apariþia unor eczeme roºii
inestetice pe faþã, lucru care devenise foarte neplãcut atunci
când intra în contact cu ceilalþi. Prin rugãciune (citirea Acatistu-
lui Sfântului Nectarie) ºi tratament adecvat, sfântul a ajutat-o
sã se vindece ºi sã aibã din nou tenul curat.

În vara anului trecut, familia mea s-a confruntat cu o altã
problemã, mult mai delicatã. Tata a avut probleme destul de
serioase cu inima, ºi urma sã facã o operaþie pe cord deschis.
Lucrul acesta ne-a îngrijorat pe toþi foarte mult, mai ales cã era
dupã o perioadã zbuciumatã cauzatã de alte probleme, puþin
mai mici, dar care nu puteau fi neglijate, tot la inimã. Aparent
erau lucruri minore, dar au creat probleme mari ulterior. Însã,
mai mult decât acestea, ne speria operaþia pe cord care urma.
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Aceasta însã a fost mereu amânatã de niºte afecþiuni ivite din
senin (la alte organe), care parcã erau menite numai sã împie-
dice operaþia la inimã.

Când, în cele din urmã, acestea au fost depãºite ºi s-a plani-
ficat o nouã datã pentru operaþie, medicii au constatat cu stu-
poare cã a intervenit ceva nou, ce nu permite realizarea interven-
þiei; însã au propus o soluþie mult mai simplã, deloc agresivã,
care a substituit mult temuta operaþie; deºi aceastã soluþie nu a
rezolvat în totalitate ceea ce ar fi rezolvat operaþia, pericolul
major a fost eliminat, iar tata s-a simþit foarte bine dupã mica
intervenþie propusã ca soluþie. Menþionez cã un plus de îngrijo-
rare vizavi de operaþie venea ºi din faptul cã tata are o vârstã mai
înaintatã, la care o astfel de operaþie este mai riscantã.

În tot acest timp, de când inima lui a semnalat primele
probleme, am citit zilnic Acatistul Sfântului Nectarie, al Maicii
Domnului, am luat ºi ulei sfinþit de la moaºtele Sfântului Nectarie
aflate la Mãnãstirea Radu Vodã, cu care tata s-a uns mereu.
Ajutorul sfântului este de netãgãduit în aceastã rezolvare mira-
culoasã a problemei. ªtim cã, pentru rugãciunile lui ºi ale Maicii
Domnului, Dumnezeu ne-a dat bucuria aceasta.

O altã situaþie în care s-a vãdit ajutorul sfântului m-a avut pe
mine ca protagonistã. Într-o bunã zi am observat cã mi-a apãrut
pe corp o micã patã, care a crescut mereu sub forma unei excres-
cenþe, aºa încât dupã doi ani ajunsese de dimensiunea unei
aluniþe micuþe, proeminente. Lucrul acesta m-a îngrijorat puþin,
însã am amânat mereu prezentarea la doctor. Pânã când, într-o
zi, am apelat la un tratament naturist, în speranþa cã mã vindecã.
În decursul celor trei sãptãmâni în care am urmat tratamentul,
m-am uns cu ulei sfinþit de la candela Sfântului Nectarie ºi am
citit zilnic acatistul sãu. Mare mi-a fost mirarea când, la sfârºitul
tratamentului, am constatat cã acea excrescenþã s-a uscat ºi a
cãzut, iar locul pe care a fost nu mai pãstreazã nicio urmã. ªtiu
cã sfântul meu drag a mijlocit iarãºi pentru mine în faþa lui
Dumnezeu.
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Mulþumim, Sfinte Nectarie, pentru toate binefacerile pe care
ni le-ai dãruit ºi te rugãm sã îi ajuþi în continuare pe cei care
aleargã cu nãdejde la tine!

(Adela)

l  m

„Am avut doar câteva dureri
înainte de naºtere”

Mã numesc Alina ºi sunt din Bacãu. Sunt împreunã cu
soþul meu de zece ani, dar cãsãtoriþi de ºase ºi jumãtate. Dupã
patru ani de prietenie, de când ne-am cãsãtorit, mi-am dorit
nespus de mult un copil, dar nu reuºeam sã rãmân însãrcinatã.
Am fost pe la mulþi doctori, mi-am mai tratat câte o rãcealã la
ovare, dar mi se spunea cã nu am nimic care sã mã împiedice
sã rãmân însãrcinatã. ªi aºa am tot aºteptat lunã de lunã, ºase
ani de zile, sperând de fiecare datã cu sufletul la gurã cã am
rãmas însãrcinatã. Într-o zi am primit o veste minunatã de la
sora mea: a rãmas însãrcinatã. Dar, nefiind cãsãtoritã încã ºi în
ultimul an de ºcoalã, la aflarea acestei veºti, toatã familia a fost
împotriva acestui copilaº.

Pânã ºi viitorul ei soþ a fost influenþat de ei ºi a fost de
acord sã renunþe la copil. Bineînþeles, eu am fost singura care
am încurajat-o sã pãstreze sarcina, am rugat-o, m-am rugat
pentru acel copil sã se nascã ºi sã fie sãnãtos. I-am spus cã îl voi
creºte eu, sã mi-l dea mie, numai sã nu-l omoare, doar ea ºtia
cât de mult îmi doream eu un copil ºi nu-l puteam avea. Mai
târziu am aflat cã sora mea a încercat de cinci ori sã facã avort,
dar de fiecare datã s-a întâmplat ceva ºi nu a putut face avortul:
ba s-a stricat maºina ºi nu au mai ajuns, ba a avut doctorul o
urgenþã, ba o datã s-a speriat cã a auzit din cabinet un vaiet de
durere...
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Pânã la urmã a ajuns cu sarcina la sfârºit, s-a ataºat de
copilaºul din burtica ei, iar eu spuneam cã trebuie neapãrat ca
eu sã-l botez. Simþeam aceastã nevoie din tot sufletul meu. ªi
aºa s-a întâmplat. Iar la o sãptãmânã de la botezul nepoatei
mele am avut bucuria de a afla cã voi deveni ºi eu mamã! Cred
cã v-aþi dat seama pânã acum câte minuni a fãcut Bunul Dumnezeu.

Eu am avut o sarcinã cu risc de avort, chiar dacã fizic nu
mi-a fost rãu aproape deloc, pot sã spun. Când am ajuns în luna
a cincea am avut contracþii puternice ºi era cât pe ce sã pierd
copilaºul. Între timp, când aflase de sarcina mea, o prietenã
mi-a spus sã citesc viaþa Sfântului Nectarie – ºi aºa am fãcut.
Iar când a auzit cã îmi este rãu, mi-a spus cã ºtie pe cineva care,
la fel, a avut probleme cu sarcina ºi se ungea cu mir de la Sfântul
Nectarie pe burticã ºi a nãscut cu bine un copil sãnãtos. Mi-a
spus sã fac ºi eu la fel, dar eu am întrebat la o mare bisericã din
Bacãu ºi mi s-a spus cã nu gãsesc aici mir de la Sfântul Nectarie,
decât dacã merg la o bisericã unde sunt moaºtele sfântului.
Dupã un timp, la magazinul unde lucrez eu, am intrat în vorbã
cu o doamnã (destul de modestã mi-a pãrut), care mi-a spus cã
voi naºte un bãiat sãnãtos. Apoi, în timp ce-mi vorbea ºi se uita
la mine, ºi-a deschis geanta, a cãutat ceva în ea ºi mi-a spus cã
vrea sã-mi dãruiascã mir de la Sfântul Nectarie, dar sã nu mã
supãr cã era folosit jumãtate din el.

Nu vã puteþi imagina ce am simþit în acel moment. Ochii
mi s-au umplut de lacrimi de bucurie. Ea nu ºtia cã eu îmi
doream acest mir, pentru cã nu i-am spus nimic. Iar dupã ce mi
l-a dat mi-a spus cã înainte simþise cã trebuie sã-mi dea ceva,
dar nu ºtia ce. De aceea a deschis geanta ºi cãuta în ea, dar nu
ºtia ce cãuta. Atunci iarãºi mi-am dat seama cât de mare este
puterea lui Dumnezeu.

Apoi, de câte ori nu mã simþeam bine, îmi fãceam pe burticã
semnul sfintei cruci cu mir ºi aºa am nãscut un bãieþel sãnãtos
ºi frumos. Menþionez cã nu am stat în travaliu, am avut doar
câteva dureri înainte de naºtere ºi am nãscut foarte repede.

(Alina Mihaela)
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l  m

„Întotdeauna a rãspuns imediat
la rugãciunile mele”

Din momentul în care l-am „cunoscut”, Sfântul Nectarie
mi-a acordat permanent ajutor. Întotdeauna a rãspuns imediat
la rugãciunile mele. Cu adevãrat, el este „mare fãcãtor de mi-
nuni”. Nu mi s-a întâmplat niciodatã sã mã rog la racla sfintelor
lui moaºte din Biserica Sfântul Nectarie, aflatã în cartierul
Alexandru cel Bun din Iaºi sau sã citesc acatistul lui ºi sã nu mi
se îndeplineascã cererea spre folosul meu. Voi relata pe scurt
câteva minuni.

Tatãl meu suferã de mai multe afecþiuni, dintre care cea
mai gravã este ciroza hepaticã. A avut de mai multe ori hemo-
ragie digestivã, cauzatã de varice esofagiene. În cazul acestei
boli, hemoragia digestivã este extrem de periculoasã, de multe
ori provoacã decesul, neputând fi controlatã nici în spital, sub
îngrijire medicalã. La a doua hemoragie digestivã, acum doispre-
zece ani, tatãl meu era internat în spital, la secþia de terapie
intensivã, iar medicii, cu tot efortul lor ºi profesionalismul de
care dãdeau dovadã, nu-i mai acordau nicio ºansã de supra-
vieþuire. Totuºi, prin minune, cam dupã zece zile de hemoragie,
dupã ce l-am stropit cu aghiasmã ºi l-am uns cu untdelemn
sfinþit de la Sfântul Maslu, cu ajutorul Maicii Domnului, al Sfintei
Cuvioase Parascheva ºi al celorlalþi sfinþi la care eu ºi familia
mea ne-am rugat în acele zile (Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul
Mare Mucenic Pantelimon ºi Sfântul Vasile cel Mare), hemoragia
s-a oprit, tatãl meu ºi-a revenit ºi, mai târziu, s-a întors acasã.
Deºi medicii i-au prezis doar încã cel mult doi ani de viaþã,
tatãl meu trãieºte ºi astãzi.

Imediat dupã ce tatãl meu s-a întors acasã, am primit de la
un pãrinte care fãcuse un pelerinaj în Grecia o sticluþã cu
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untdelemn, adusã din Eghina, de la racla cu moaºtele Sfântului
Nectarie. În aceeaºi perioadã, am cumpãrat ºi o carte cuprinzând
viaþa ºi minunile Sfântului Nectarie. Am fost profund impresio-
natã, am început sã mã rog Sfântului Nectarie ºi m-am ataºat
imediat de el.

Dupã un timp, tatãl meu a rãcit ºi avea febrã. Din cauza
diagnosticului de cirozã hepaticã, nu avea voie sã ia niciun fel
de medicament contra gripei sau rãcelii ºi era, în acelaºi timp,
demoralizat. Eram foarte necãjitã. Atunci m-am rugat Sfântului
Nectarie ºi am simþit ajutorul lui atât de prompt ºi eficient.
Temperatura a scãzut, iar el ºi-a revenit imediat. Aceasta a fost
prima minune sãvârºitã de Sfântul Nectarie asupra tatãlui meu.
A urmat un lung ºir de minuni, pe care nici nu le mai pot numãra.

Dupã câteva luni de la externare, tatãl meu a fost suspectat
de o posibilã infectare cu virusul hepatic C, prin intermediul
transfuziilor administrate în spital. A fost din nou o grea încer-
care pentru mine ºi pentru familia mea. Rezultatul analizei urma
sã i se dea dupã câteva sãptãmâni. M-am rugat Maicii Domnului
ºi ocrotitorilor noºtri – Sfântul Nectarie, Sfântul Spiridon, Sfântul
Pantelimon –  ºi m-am dus cu mare teamã, dar ºi cu încredere,
având speranþa cã va fi bine. Am luat rezultatul – nu era vorba
de virusul C! Am început sã citesc cu regularitate Acatistul Sfâ-
tului Nectarie pentru sãnãtatea tatãlui meu. Cu prilejul altor
analize hepatice, pe care, an de an, tatãl meu era nevoit sã le
facã, medicii au fost surprinºi sã constate cã boala, cu un diag-
nostic atât de sever, nu evoluase ºi au afirmat chiar cã „rezulta-
tele analizelor sunt bune”.

În aceºti doisprezece ani, în perioade de crizã, tatãl meu a
mai suferit ºi alte hemoragii digestive. De fiecare datã însã,
Sfântul Nectarie a sãvârºit câte o mare minune, deoarece imediat
dupã ce l-am uns cu untdelemn de la racla sfintelor lui moaºte
ºi am citit acatistul sfântului, hemoragia digestivã s-a oprit
imediat ºi nu a mai fost nevoie nici de spitalizare. Tatãl meu
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trãieºte ºi astãzi, iar cu excepþia perioadelor de crizã hepaticã
duce o viaþã normalã.

Desigur, aducerea raclei cu moaºtele Sfântului Nectarie
chiar în parohia noastrã a fost o bucurie nemãrginitã pentru
mine ºi pentru familia mea! Dacã sfântul ne-a iubit ºi ne-a ajutat
atât de mult, când moaºtele sale erau încã departe de noi, cu
atât mai mult acum, când îl avem atât de aproape ºi permanent
ne învãluie cu dragostea ºi bunãtatea sa! Este de la sine înþeles
cã tatãl meu acum se închinã la moaºtele Sfântului Nectarie, se
spovedeºte ºi se împãrtãºeºte chiar în biserica sfântului, care
reprezintã o mare binecuvântare pentru noi!

Sfântul Nectarie a rezolvat ºi numeroase problemele de
sãnãtate ale mamei mele. Ea avea crize foarte puternice de litiazã
biliarã (crize care sunt însoþite de dureri insuportabile, vãrsãturi
etc.) ºi, din cauza unor afecþiuni cardiace, era bine de evitat o
intervenþie chirurgicalã. Din momentul în care noi l-am „cunos-
cut” pe Sfântul Nectarie, în momentul în care urma sã se
declanºeze o astfel de crizã, la primele dureri, mama s-a rugat
Sfântului Nectarie ºi durerile au dispãrut. De atunci, mama mea
nu a mai avut niciodatã o astfel de crizã, deºi nu a fãcut inter-
venþie chirurgicalã ºi nici nu a urmat vreun tratament, ci doar
a þinut regim alimentar, aºa cum þinuse ºi înainte. Bineînþeles,
ea a fost tratatã de însuºi marele doctor – Sfântul Nectarie!

Într-o altã situaþie, în toamna anului 2007, medicul de
familie a alarmat-o foarte tare pe mama, deºi ea era deja foarte
speriatã (din cauza apariþiei unui chist), trimiþând-o imediat sã
facã mamografie ºi alte analize, povestindu-i tot felul de cazuri,
care dintre care mai tragice, de femei care au fost secerate de
cancer ºi s-au stins rapid, fiind în floarea vârstei. Ne-am rugat
atunci Sfântului Nectarie, am mers la complexul medical Provi-
denþa al Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei, unde am întâlnit
medici profesioniºti, care ºtiau cum sã relaþioneze cu pacienþii,
insuflându-le pace ºi încredere! Prin ajutorul Maicii Domnului
ºi al Sfântului Nectarie, chistul a dispãrut de la sine, analizele
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au ieºit bine, ispita s-a risipit ºi toate temerile au þinut, de acum
înainte, de domeniul trecutului!

Tot mamei mele, la un moment dat, îi ieºise pe faþã o excres-
cenþã inesteticã, mare, care oricãrei femei i-ar fi dat motive de
îngrijorare ºi care ar fi trebuit operatã. Dar mama a avut o
speranþã lãuntricã, s-a rugat cu credinþã Sfântului Nectarie ºi
chiar ne-a spus cã Sfântul Nectarie va rezolva aceastã problemã.
Aºa s-a ºi întâmplat, într-o zi, prin ajutorul sfântului, excrescenþa
a cãzut singurã de pe faþã, nemaifiind nevoie de operaþie.

O prietenã de-a mea din Bucureºti m-a sunat în primãvara
anului 2008, de pe patul de spital, ºi mi-a cerut sã mã rog pentru
ea, deoarece se afla într-o stare foarte gravã. Îmi spunea cã
medicii nu reuºiserã sã-i punã un diagnostic, dar, din cauza
hemoragiei severe care se declanºase ºi nu putuse nicidecum
sã fie opritã, au decis extirparea uterului. Dificultatea era cu
atât mai mare cu cât nici dupã intervenþia chirurgicalã starea
ei de sãnãtate nu se îmbunãtãþise ºi, în consecinþã, se gândea
cã s-ar putea pierde ºi îºi dorea sã se facã voia lui Dumnezeu cu
ea. Am rãmas în acelaºi timp surprinsã ºi îngrozitã, cu atât mai
mult cu cât ºtiam cã nãscuse fãrã probleme, cu o lunã în urmã,
un bãieþel sãnãtos ºi frumos. Am gãsit cu greu câteva cuvinte
de încurajare, i-am spus cã voi merge imediat la racla cu moaº-
tele Sfântului Nectarie din Iaºi, mã voi ruga sfântului pentru ea
ºi, cu siguranþã, sfântul o va ajuta. Aºa am ºi fãcut. Peste
douã–trei zile, prietena mea m-a sunat la telefon, mi-a spus cã
se simte mult mai bine ºi cã Sfântul Nectarie a fãcut o minune
cu ea, deºi ea nu auzise pânã atunci de el. Mi-a povestit cum,
dupã ce vorbise cu mine la telefon ºi îi promisesem cã mã voi
ruga Sfântului Nectarie pentru ea, a venit soþul ei la spital, i-a
adus o carte despre Sfântul Nectarie de la Mãnãstirea Radu
Vodã din Bucureºti ºi a asigurat-o cã Sfântul Nectarie o va
vindeca. S-a mirat de coincidenþã (deoarece eu nu vorbisem
decât cu ea, nu ºi cu altcineva din familia ei), apoi iar a simþit
ajutorul Sfântului Nectarie, revenindu-ºi complet. De atunci,
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prietena mea este în stare bunã de sãnãtate, îºi creºte copilul,
merge la serviciu, duce o viaþã normalã de familie.

Deºi eu nu am avut probleme majore de sãnãtate, mi s-a
întâmplat, destul de rar, sã am dureri mari de cap asociate cu
indigestie. De vreo trei ori, mã simþeam foarte rãu, având dureri
de cap îngrozitoare. Eram necãjitã, deoarece stomacul nu îmi
primise niciun medicament ºi, în aceste condiþii, nu era posibil
ca durerea de cap sã se amelioreze. A fost suficient ca mama
mea sau eu sã facem o rugãciune foarte scurtã la Sfântul Nectarie,
ori doar sã privim cu încredere icoana sfântului ºi, de fiecare
datã, durerea de cap a cedat repede, fãrã medicamente (ceea
ce mie, anterior, nu mi se mai întâmplase) ºi dupã aceea, mi-am
revenit complet, prin ajutorul Sfântului Nectarie.

Desigur, cazurile de vindecãri reprezintã situaþii în care
ajutorul Sfântului Nectarie este minunat ºi de-a dreptul „specta-
culos”. Dar, Sfântul Nectarie m-a ajutat nu numai în cazul
problemelor de sãnãtate, ci ori de câte ori i-am solicitat ajutorul
(la serviciu, în cazuri conflictuale etc.), în frãmântãrile vieþii
de zi cu zi.

Bucuria pe care Sfântul Ierarh Nectarie, mare fãcãtor de
minuni, a revãrsat-o de nenumãrate ori în sufletul meu, repre-
zintã un dar nepreþuit!

(Daniela Munteanu, Iaºi)

l  m

„Sfântul Nectarie m-a întors
la Bunul Dumnezeu”

Am aflat despre sfânt în urmã cu doi ani, în anul 2009.
Trecuserã puþine luni de când mã operasem de prima sarcinã
extrauterinã, cãutam pe internet informaþii despre sarcina
ectopicã ºi, întâmplare sau nu, am dat de mãrturisirea preotesei
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Maria Oprea de la Sibiu. Era prima datã când aflam de Sfântul
Nectarie ºi de minunile lui. Îmi propusesem sã aflu mai multe
lucruri despre sfânt, dar, luându-mã cu altele, am tot amânat. Eu
ºi soþul meu nu avem copii, deºi ne dorim cu disperare. În toamna
aceluiaºi an, am fost din nou suspectã de sarcinã extrauterinã.
Între o analizã (Beta hCG) ºi alta, mã rugam cu disperare la
Sfântul Nectarie sã mã fereascã de o altã sarcinã extrauterinã.

Atunci mi-am cumpãrat Acatistul Sfântului Nectarie ºi am
început sã-l citesc. Îmi amintesc cã în minutele în care aºteptam
rezultatul celui de al doilea test Beta hCG (este vorba de o
analizã a sângelui prin care se determinã nivelul de hormoni
secretat de placentã) citeam acatistul ºi mã rugam sã primesc
un rezultat în scãdere. Unul în creºtere ar fi însemnat cã este o
sarcinã ectopicã – pentru cã în uter nu se vedea nimic. Iar
rezultatul a fost cel dorit de mine. I-am mulþumit Sfântului
Nectarie cã m-a ajutat sã trec peste momentele grele, am simþit
minunea pe care o fãcuse cu mine, dar, ticãloasa, m-am întors
la viaþa mea... Nu am uitat de sfânt, dar nici nu am cãutat sã
aflu mai multe despre el ºi despre minunile lui...

Anul urmãtor, în iunie, am fãcut un test de sarcinã care a
ieºit pozitiv. Am mers la doctor care mi-a confirmat cã sunt
însãrcinatã, dar, datoritã vârstei sarcinii, micã, nu se vedea la
ecograf. Nu pot sã descriu trãirea mea la aflarea veºtii, mã
bucuram ºi în acelaºi timp eram îngrijoratã pentru cã nu vãzuse
sarcina în uter ºi ºtiind cã sunt predispusã spre sarcini
extrauterine nu puteam sã neglijez acest aspect. Mã gândeam
cã dacã voi avea o fetiþã o voi boteza Nectaria... Au trecut douã
sãptãmâni, între timp mã internasem în spital cu diagnosticul
de sarcinã extrauterinã, urmasem tratamentul cu metotrexat ºi
aºteptam rezultatul analizei la sânge. Eu speram sã fie unul ca
în septembrie, anul trecut, ºi sã nu mai fie nevoie de o altã
operaþie, dar n-a fost sã fie aºa, iar de la aflarea veºtii pânã în
momentul în care s-a spart trompa nu au trecut nici douã ore.
În toatã perioada care trecuse de când am aflat cã e sarcinã
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ectopicã, m-am rugat mereu, sfântul meu era mereu în gândurile
mele, iar când aflasem cã nu scãpasem de chin, am simþit cã
rugile mele nu au fost ascultate.

Dar cât mã înºelam... De când au început durerile ºi pânã
m-au operat au trecut 18 ore, 18 ore în care trompa fisuratã
sângera, iar eu puteam sã mor. Dar sfântul nu m-a lãsat. Am
pus acatistul în partea dreaptã, acolo unde simþeam durere, ºi
mã rugam sã fie totul bine pânã a doua zi, când venea medicul
sã mã opereze. Doamna doctor anestezist, vãzându-mã de mai
multe ori cu acatistul pe abdomen, mi-a zis: „Of, m-ai înnebunit
cu cãrticica ta!”, dar eu ºtiam cã sfântul n-o sã mã lase. ªi nu
m-a lãsat, am trecut cu bine prin operaþie, iar la trei zile a trebuit
sã mã întorc la spital sã îmi scoatã firele. Noi nu suntem din
Bucureºti ,dar, întorcându-ne la spital, am mers ºi la Mãnãstirea
Radu Vodã, la moaºtele Sfântului Nectarie, sã ne închinãm ºi
sã-i mulþumim cã ne-a ajutat la greu. Cât mã rugam, pãrintele
care spovedea în vecinãtatea raclei cu sfintele moaºte mi-a fãcut
semn sã nu plec pânã nu vorbeºte cu noi. ªi bine a fost, cã din
acel moment viaþa noastrã a luat o altã turnurã. Sfântul Nectarie
a lucrat prin pãrinte ºi ne-a întors spre credinþã. Atunci am
primit primele noastre cãrþi de rugãciune ºi sfatul de a-l cunoaºte
pe Bunul Dumnezeu.

De atunci mergem la Sfânta Liturghie, ne facem rugãciunile,
învãþãm sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu, sã-L cinstim ºi sã-L iubim!

Sfântul Nectarie m-a întors la Bunul Dumnezeu ºi la calea
cea dreaptã, iar acum, deºi sunt la început, pot sã spun cã am
vãzut „lumina”!

P.S. Nu-mi pierd speranþa cã, deºi nu am decât o trompã,
care e slab permeabilã, Dumnezeu în marea Lui milã ne va
binecuvânta ºi pe noi cu copilaºi sãnãtoºi.

 Mulþumesc lui Dumnezeu pentru mila Lui ºi pentru sfinþii
pe care ni-i trimite ca sã mijloceascã între noi ºi El!

(G. M.)
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„O metodã dumnezeiascã de vindecare”

Dumnezeu ascultã rugãciunile pãcãtoºilor! Încep prin a
mulþumi Bunului ºi de viaþã Fãcãtorului nostru Dumnezeu, Prea
Sfintei Nãscãtoare de Dumnezeu ºi, nu în cele din urmã, Sfântu-
lui Nectarie de Eghina pentru ajutor.

Pe Sfântul Nectarie l-am „cunoscut” în urma unei minuni
pe care a fãcut-o cu mama mea, ea suferind de fibrom canceros
cu mãrimea de circa 20 cm. Era destul de disperatã, deoarece
deja de câþiva ani se simþea foarte rãu, aplicarea tratamentelor
medicamentoase nu dãdea niciun rezultat, ci doar ameliora pe
moment durerile pe care le avea, iar ea credea cã nu va rezista
în urma unei intervenþii chirurgicale, având ºi alte probleme
de sãnãtate.

A auzit de la o femeie despre existenþa Sfântului Nectarie
de Eghina, ale cãrui sfinte moaºte se aflã în incinta bisericii
Mãnãstirii Radu Vodã din Bucureºti. Aceastã femeie îi recoman-
dase participarea la slujbele Sfântului Maslu care se fãceau ºi
noaptea, pe timpul acela.

Dupã o perioadã destul de scurtã, simþindu-se în continuare
foarte rãu ºi fiind sfãtuitã ºi de alte persoane, s-a hotãrât sã se
interneze în spital ºi sã accepte intervenþia chirurgicalã, neºtiind
ajutorul pe care îl primise deja de la Sfântul Nectarie, participând
la miraculoasa slujbã a Sfântului Maslu, slujbã care serveºte de
obicei pentru sãnãtate trupeascã ºi sufleteascã. Înainte de
operaþie, fiind internatã în spital, i s-au fãcut investigaþiile pentru
a ºti exact care este starea pacientei ºi ce dimensiune are
fibromul care urma a fi extirpat. S-a constatat cu stupoare cã
dimensiunile erau reduse considerabil, ºi anume de la aproxi-
mativ 20 cm la 5 cm! În tot acest timp, deºi se simþea rãu,
Sfântul Nectarie îi aplicase o metodã dumnezeiascã de vinde-
care. În timpul operaþiei, viaþa i-a fost pusã în pericol. Operaþia,
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care în mod normal dura patruzeci de minute, acum a durat
trei ore ºi jumãtate. Medicul chirurg i-a spus la prima vizitã cã
era cât pe ce sã o piardã, pentru cã iniþial au încercat operaþia
laparoscopicã, dar nu a reuºit. Era foarte mic fibromul. Apoi au
adoptat metoda clasicã. Când a tãiat acolo, toate intestinele
i-au ieºit afarã, fiindu-i destul de greu medicului sã le repunã
la loc fãrã sã afecteze ºi altceva.

Probabil, dupã umila mea pãrere, durerea pe care o simþea
ea era pentru cu totul altceva, decât pentru a primi imboldul
de a se opera. Dumnezeu ne cheamã pe toþi la mântuire, ne
cheamã la pocãinþã de obicei prin diferite „tratamente” nu
tocmai plãcute, pentru a ne trezi din somnul cel greu al pãcatului.

Pe mine mama a fost cea care m-a îndrumat spre Sfântul
Nectarie ºi câteodatã mai mergeam ºi eu cu ea la slujbele
Sfântului Maslu, noaptea, înainte de a se opera. Recunosc cu
ruºine cã stilul meu de viaþã la vremea aceea era haotic, dezor-
donat, dezmãþat, dezamãgit ºi fãrã judecatã. Eram în pas cu
moda, având în vedere haosul din ziua de azi, în care trãim, ºi
dacã spui sau arãþi cã eºti credincios, oamenii te privesc ca ºi
cum ai fi bolnav sau ai avea o problemã. Pe atunci, nici pome-
nealã de bisericã sau de rânduialã duhovniceascã, nu posteam,
nu mã rugam ºi nu fãceam nimic din ceea ce m-ar fi putut apro-
pia de Dumnezeu.

Am început sã merg la slujbele Sfântului Maslu la Mãnãs-
tirea Radu Vodã ºi din disperarea de a avea pe cineva mai
mergeam ºi la altã bisericã prin Titan, unde se aflã o pãrticicã
din moaºtele Sfântului Mare Mucenic Mercurie. I-am cerut sfatul
pãrintelui de acolo ºi, explicându-i neîmplinirea mea sufleteascã,
l-am întrebat ce anume pot face. Mã simþeam de-a dreptul
disperatã, deoarece nu reuºisem, pânã la vârsta de 30 ani, sã
am o familie. Pãrintele mi-a pus câteva întrebãri, m-a ascultat
ºi apoi m-a întrebat: „Ce faci tu pentru Dumnezeu? Eu sunt
convins cã vrei, toþi vor câte ceva, dar ce faci tu pentru El?”
Pentru prima datã în viaþã m-am simþit pãlmuitã peste faþã de
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propria ruºine. Atunci am conºtientizat situaþia criticã în care
mã aflam, mi-am dat seama cât de departe sunt de adevãr, de
calea mântuirii ºi de viaþã, practic. Viaþa afarã de Dumnezeu
este moarte! Domnul zice: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa!”.
Cât adevãr se regãseºte în aceste cuvinte simple, dar atât de
vitale pentru noi, oamenii, fãrã de care rãtãcim în bezna
necunoºtinþei, depãrtându-ne de Cel care ne-a dat viaþã ºi Cãruia
Îi datorãm fiecare pas ºi miºcare pe care o facem prin El.

Pãrintele de la parohia Sfântul Mare Mucenic Mercurie m-a
învãþat sã mã rog, m-a învãþat sã fac primii paºi spre Dumnezeu
spre a-I plãcea Lui, ca apoi sã aºtept sã vinã ajutorul. Am început
sã-L caut pe Dumnezeu, simþeam o foame duhovniceascã, citeam
foarte mult, voiam sã recuperez tot timpul pierdut, pe care din-
tr-odatã îl simþeam atât de inutil.

Am conºtientizat o crizã efectivã de un îndrumãtor, nu
aveam duhovnic. Altã disperare care pãrea cã se instaleazã dacã
nu luam mãsuri imediate. Am amânat acest detaliu important
pânã în momentul în care am fost încercatã ºi parcã „silitã”
oarecum sã iau o decizie. Mergeam în paralel, ducând o viaþã
pãcãtoasã ºi duhovniceascã. Simþeam sete de rugãciune ºi vo-
iam sã fac parcã totul, dar nu puteam, nu puteam sã mã rup în
totalitate de plãcerile pe care mi le satisfãceam fãrã sã stau
prea mult pe gânduri la momentul respectiv ºi asta a avut reper-
cusiuni grave asupra mea. În mod inconºtient mã aruncasem
în rãzboiul nevãzut cu mâinile goale. Bineînþeles cã „certarea”
din partea lui Dumnezeu nu a întârziat sã aparã. Pusã în situaþii
necunoscute ºi ciudate, riscante aº putea spune, care îmi puteau
afecta grav sãnãtatea ºi chiar viaþa, nu înþelegeam de ce mi se
întâmplã aceste lucruri. Nu înþelegeam cã duceam o luptã în
afara legii.

Parcã chematã, am ajuns la biserica Mãnãstirii Radu Vodã,
unde i-am cerut unui pãrinte sã mã asculte. Plângeam, eram
disperatã. Sfaturile primite au venit ca un balsam pentru inima
rãnitã, de pãcat, desigur, dar atunci am înþeles care era buba
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mea, aveam nevoie urgent de un duhovnic. Mã simþeam „orfa-
nã”, rãtãceam.

M-am decis sã fac acest lucru, dar nu ºtiam încotro sã o
apuc, de unde sã îl aleg, la ce bisericã, nu ºtiam. Apoi mi-am
adus aminte de pãrintele de la Radu Vodã care mi s-a pãrut a fi
peste aºteptãrile mele ºi am început sã mã rog Domnului pentru
a mã ajuta sã îl am pe acela ca duhovnic.

A doua zi, plecând de la serviciu cu îndreptarul de spoveda-
nie în geantã, mi-a trecut prin cap sã nu mã duc acolo unde Îl
rugasem pe Dumnezeu sã primesc un duhovnic pentru sufletul
meu, ci m-am oprit la o altã bisericã, unde pânã la urmã nici eu
nu înþelegeam ce m-a adus acolo. Vãzând multã lume, am
întrebat ºi pe cineva care e acolo din bisericã dacã vreau sã mã
spovedesc la pãrinte ce trebuie sã fac ºi mi s-a spus cã trebuie
sã mã scriu pe listã ºi sã aºtept sã îmi vinã rândul. Nu ºtiam ce
sã fac, pentru cã trebuia sã aºtept pânã în jurul orei 0.30–1.00
noaptea, având înaintea mea 17 persoane. M-am rugat Maicii
lui Dumnezeu sã mã lumineze dacã trebuie sã rãmân sau sã
plec. Dupã un timp primesc rãspuns: „Cu Dumnezeu nu te joci!
Mergi acolo unde te-ai rugat sã primeºti duhovnic!” Ieºind
oarecum în fugã din bisericã, dar cu un zâmbet pe buze, semn
cã am înþeles greºeala pe care era sã o fac, am pornit spre
mãnãstire. Acolo începea slujba Sfântului Maslu. Intrând în
bisericã, m-am îndreptat spre racla cu sfintele moaºte ale
Sfântului Nectarie. Ajunsã în faþa icoanei, aud o voce de bãrbat
dar în interiorul meu, spunându-mi, dupã ce a oftat uºurat:
„Ai venit!”. Am rãmas ºocatã. Nu ºtiam dacã trebuie sã cred,
mi-era teamã sã nu fie vreo înºelare drãceascã. Apoi mi-a fost
teamã ºi sã spun asta cuiva, ca sã nu fiu catalogatã drept nebunã.
Ulterior am aflat, spunându-i despre asta viitorului pãrinte
duhovnic, cã sfântul mi-a vorbit.

Chiar dacã noi încercãm sã-i forþãm mâna lui Dumnezeu
chiar ºi prin rugãciune, nu primim ceea ce cerem, pentru cã,
aºa cum spune ºi Domnul nostru Iisus Hristos, noi nu ºtim sã
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ne rugãm. Ceea ce cerem prin rugãciune nu este întotdeauna
ceea ce ne este de folos, ci ceea ce ne dã Dumnezeu ne este de
folos spre mântuire.

Desigur cã pronia dumnezeiascã ºi Sfântul Nectarie au
considerat cã nu îmi este neapãrat de folos numai acel pãrinte
pentru a mã mântui, ci de alt pãrinte foarte bun am nevoie, cel
pe care îl am ºi acum. Aºa a vrut Dumnezeu ºi abia dupã un an
de zile realizez cã ceea ce alege Dumnezeu pentru noi este însutit
mai bun decât ceea ce alegem noi dupã mintea omeneascã.

În cel de-al doilea acatist al Sfântului Nectarie se spune cã
sfântul îi ajutã pe credincioºi pentru a gãsi duhovnicii de care
au nevoie. Mie mi s-a confirmat acest lucru pe lângã multe,
multe altele. Ascultând acest al doilea acatist, încã de la prima
ascultare am simþit ceva foarte puternic înlãuntrul meu, ceva
care mã fãcea sã scot izvoare de lacrimi ºi sã îmi curãþesc sufletul
încãrcat de multe pãcate.

Deºi citeam foarte mult ºi din vieþile sfinþilor, timp de aproa-
pe un an de zile nu am avut curiozitatea de a citi viaþa Sfântului
Nectarie. Mai târziu, un prieten foarte bun mi-a oferit o carte
roºie cu icoana Sfântului Nectarie pe ea; conþinea viaþa ºi
Acatistul Sfântului Nectarie din Eghina. Am început sã o citesc
cu foarte mare greutate ºi cu mare încãrcãturã sufleteascã. Cred
cã într-o sãptãmânã am reuºit sã citesc acea carte, pe care am
lãsat-o din mânã de câteva ori tocmai pentru cã atunci când
începeam sã citesc primeam cu o aºa mare intensitate eveni-
mentele din viaþa sfântului, încât izbucneam în plâns ºi nu mai
reuºeam sã continui, fiind nevoitã sã las cartea de-o parte pânã
ce mã liniºteam. Era acelaºi plâns ca atunci când ascultam
acatistul sfântului.

Nu am crezut cã simpla prezenþã lângã sfintele moaºtele ale
Sfântului Nectarie îmi poate umple atât de mult sufletul, încât
sã nu mai caut explicaþie de ce l-am îndrãgit imediat ºi îl iubesc
atât de mult. Nu ºtiam ºi nu citisem despre viaþa lui minunatã,
nu ºtiam despre minunile lui, ºtiam doar ceea ce simþeam atunci
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când mã aflam în bisericã alãturi de racla în care se aflã o pãrticicã
din el. Mângâierea, dragostea ºi liniºtea pe care o primeam de
fiecare datã mã obligau sã revin foarte repede.

În vara acestui an am constatat pe obrazul stâng unde începe
urechea, un nodul de mãrimea unei cireºe negre mari. Nu mã
durea, dar faptul cã l-am depistat m-a speriat foarte tare. Am
început sã plâng ºi în prima noapte am adormit plângând ºi
ascultând Acatistul Sfântului Nectarie, eram foarte deprimatã.
Mã nãpãdeau fel de fel de gânduri ºi foarte urâte cu privire la
diagnosticul care ar putea fi. Nu mã gândeam sã merg la doctor,
iar pastile nu am mai fost nevoitã sã iau de ceva timp, mai ales
de când m-am întors la Dumnezeu, de aproape doi ani de zile.
Aveam în casã ulei de la candela sfântului ºi m-am uns în semnul
crucii acolo unde era acel nodul. A doua noapte am reluat ascul-
tarea acatistului de acolo de unde îmi aduceam aminte cã am
pierdut când adormisem. A treia searã m-am pus la rugãciune
ºi am cãzut în genunchi în faþa icoanei Sfântului Nectarie,
cântând în gând al doilea acatist al sãu (aºa mi-a venit, nu
puteam sã îl citesc pur ºi simplu, oricât aº fi vrut), dupã care
l-am rugat cu lacrimi fierbinþi ca pentru dragostea ºi evlavia pe
care le am pentru el sã îmi dãruiascã ºi mie vindecare, deºi
sunt o ticãloasã.

Dupã aceea am ajuns la baie sã mã ung din nou cu ulei de
la candela sfântului ºi apoi în bucãtãrie sã beau apã, fiindu-mi
foarte sete. Încã eram cu gândul la rugãciune cãtre Sfântul
Nectarie ºi parcã vorbeam cu el când… nu ºtiu cum am dus
mâna spre nodulul acela, uitând cã aveam ºi uleiul, am atins
locul ºi spre uimirea ºi stupefacþia mea am constatat cã dispã-
ruse, deºi se mai simþea acolo încã foarte puþin urma. Atunci
am izbucnit în plâns, dar de data aceasta nu din cauza suferinþei,
ci de fericire ºi mulþumire pentru minunea care se petrecuse în
acel moment cu mine, minune pe care Sfântul Nectarie nu a
întârziat sã o facã, ºi asta este o dovadã cã el ascultã întotdeauna
rugãciunile pãcãtoºilor care aleargã cu credinþã la ajutorul sãu.
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Peste câteva luni s-a întâmplat o altã minune cu mama
prietenei mele care a fost ºi ea de câteva ori la slujbele Sfântului
Maslu de la Mãnãstirea Radu Vodã. În data de 20.12.2010 vor-
besc cu o colegã care îmi spune cã aceastã prietenã a mea se
aflã în spital. ªtiind cã ea nu suferea de nicio afecþiune, m-am
mirat. Am sunat-o sã vãd ce se întâmplã. Nu mi-a rãspuns. Mai
târziu m-a sunat ea înapoi, plângea foarte tare, abia vorbea.
Am întrebat-o ce se întâmplã, de ce este în spital. Mi-a zis cã nu
este ea, ci mama ei care fãcuse peste noapte un accident vascular
cranio-cerebral ºi care se afla în comã la un spital din Târgu
Jiu. M-a rugat în disperarea ei, atunci când am întrebat-o cu ce
o pot ajuta... mi-a zis: „Chiar dacã nu o cunoºti, roagã-te pen-
tru ea!” Mama prietenei mele se aflã în stare criticã, incon-
ºtientã. Doctorii au spus cã dacã în timp de 3 zile nu îºi revine
ºansele de a mai trãi scad vertiginos.

Cu rugãciuni fierbinþi cãtre Maica Domnului, prietena mea
a pornit la drum spre Târgu Jiu, în speranþa cã o va lua pe
mama ei de acolo din spital pentru a o aduce aici, la Bucureºti,
cu posibilitatea de a fi chiar operatã, deoarece aceastã inter-
venþie nu se putea face în acel spital.

Seara, la orele 21.00, am vorbit din nou cu ea ºi mi-a descris
starea mamei, tatãl fiind prezent lângã mamã, la spital, pãstrând
permanent legãtura cu prietena mea prin telefon: febra 40–41o,
tensiunea începuse sã scadã de la 20 cu 5 la 13 cu 7… dãdea
semne de stabilizare, dar febra era mare ºi tot în stare de incon-
ºtienþã se afla. Sub îndrumarea pãrintelui duhovnic, am început
sã citesc Acatistul Sfântului Nectarie pentru a o ajuta pe prie-
tena mea.

În dimineaþa zilei de 21.12.2010 am sunat-o sã aflu starea
mamei ei. Îmi spunea cã se pregãtesc sã o aducã pe mama la
spital în Bucureºti cu salvarea. Febra îi scãzuse, tensiunea era
bunã, s-a trezit, a miºcat, a strâns-o de mânã pe fiica ei ºi a deschis
ochii când i-a vorbit ºi a întãrit-o ºi i-a spus cã este lângã ea ºi cã
nu o vã lãsa.
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Sfântul Nectarie ºi Maica Domnului cu bunãvoinþa Domnu-
lui nostru au întors-o ºi i-au deschis ochii celei care se pregãtea
sã plece din aceastã lume cu sacul plin de pãcate nespovedite ºi
neîmpãrtãºitã cu preascump trupul ºi sângele Domnului ºi
Dumnezeului nostru Iisus Hristos, a Cãruia este slava în vecii
vecilor, amin!

 (Anda Guttinger)

l  m

„Am simþit ca ºi cum cineva
îmi sfredelea în uter”

Am aflat despre Sfântul Nectarie în urmã cu câþiva ani,
cred cã din revista Formula As. Aºa cum se întâmplã de obicei,
pânã nu ai nevoie de ajutor, nu dai atenþie acestor lucruri. Anul
trecut, fiica mea cea mare a suferit o operaþie grea, de îndepãr-
tare a unui chist hidatic gigant, care era pe ficat. Operaþia a
decurs foarte bine, mulþumitã lui Dumnezeu ºi sfinþilor cãrora
m-am rugat din suflet (Sfântului Nectarie ºi Sfântului Pãrinte
Arsenie Boca) ºi medicilor de la Spitalul Militar Bucureºti. Îmi
propusesem sã ajung la biserica Radu Vodã cât era fiica mea în
spital, dar nu am reuºit, fiind nevoie sã stau zi ºi noapte cu ea,
s-o îngrijesc (atunci au fost primele mele rugãciuni cãtre Sfântul
Nectarie).

La douã luni dupã operaþia ei am avut o hemoragie uterinã
care nu se mai oprea. Mi s-a fãcut chiuretaj biopsic ºi rezultatul
analizei a fost negativ. A fost o hiperplazie de endometru, urmare
a unei dereglãri hormonale, probabil cauzatã de stresul cumplit
prin care am trecut (la ecografie mi s-a spus cã membrana avea
14 mm).

În luna ianuarie anul acesta am avut din nou aceeaºi pro-
blemã. Am pierdut mult sânge ºi devenisem foarte anemicã.
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Buna ºi credincioasa mea prietenã a venit pe la mine ºi mi-a
adus cartea cu minunile Sfântului Ierarh Nectarie ºi acatistul
sfântului. L-am citit cu credinþã, împreunã cu fiica mea cea mij-
locie ºi, a doua zi, am plecat la doctor. Cu toate cã nu eram
programatã atunci, doamna doctor ºi-a fãcut timp sã stãm puþin
de vorbã (a fost prima minune, deoarece la cabinet este mereu
aglomeraþie) ºi m-a rugat sã revin dupã ce terminã consultaþiile,
adicã dupã ora 19.30. Am plecat acasã ºi am stat în pat, rugân-
du-mã încontinuu Sfântului Nectarie. Am simþit ca ºi cum cineva
îmi sfredelea în uter, aceeaºi senzaþie ca la chiuretaj. Nu m-am
speriat ºi m-am rugat în continuare.

Când m-am dus la control seara (am intrat în jur de ora 21,
pentru cã erau multe persoane), doamna doctor a vrut iniþial
sã îmi facã chiuretaj, dar apoi a renunþat, dat fiind cã era ora
târzie. Mi-a spus cã membrana avea 12 mm ºi cã „probabil s-a
mai eliminat”. Mi-a dat tratament medicamentos ºi mi-a spus
sã revin sãptãmâna viitoare la control. Mã tot frãmântam ºi mã
gândeam cum sã fac sã ajung la Bucureºti la moaºtele Sfântului
Nectarie, sã iau niºte ulei din candela sa. A doua zi, prietena
mea a venit din nou la mine, spunându-mi cã fusese soþul ei la
Bucureºti ºi mi-a adus puþin ulei de la Mãnãstirea Radu Vodã
(altã minune!). Mã ung în fiecare zi cu acest ulei, citesc acatistul
ºi mã rog sfântului sã mã ajute sã trec cu bine prin aceastã
încercare.

V-am scris acum, pentru cã sfântul a fãcut multe minuni
pentru mine ºi îl simt în jurul meu. Mulþumesc din suflet Sfân-
tului Nectarie ºi pe aceastã cale. Dumnezeu sã ne ocroteascã!

(Carmen Boloºteanu, Piteºti)
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l  m

„Sfântul este viu”

Sunt una din minunile înfãptuite de Sfântul Mare Ierarh
Nectarie. Eu am mai scris aceastã întâmplare, la Sfânta Mãnãs-
tire Radu Vodã, ºi pãrintelui stareþ. Dar, dupã ce am citit cartea
cu minunile înfãptuite de sfânt în România noastrã, ºtiind cât
de mult ne iubeºte sfântul, am considerat cã e momentul sã-l
„omagiez” încã o datã ºi eu.

Numele meu este Mihaela Manea. Pânã acum am locuit în
Constanþa, dar ºi în noul oraº (Piteºti) am gãsit iubitori ai acestui
mare sfânt, iar în biserica cu hramul Sfântul Gheorghe în fiecare
miercuri se face Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie.

Dar sã vã povestesc cum a lucrat sfântul cu mine. În anul
2005 mã pensionasem (medical) ºi, în aprilie–mai, cãutam pe
la bisericile din oraº Acatistul Sfântului Gheorghe. Nu l-am gãsit
ºi cineva m-a îndrumat sã merg la Librãria Brâncoveneascã din
oraº. Am ajuns acolo, am gãsit acatistul, dar, vãzându-mã cã
mã uit la diferite cãrþi, în special duhovniceºti, domniºoara de
la casierie mã întreabã ºi începe în acelaºi timp sã-mi poves-
teascã din minunile ºi întâmplãrile cu Sfântul Nectarie. Practic,
nu auzisem pânã atunci despre acest sfânt ºi m-a impresionat
modul cum mi-l prezenta. Am cumpãrat apoi ºi „cartea roºie” ºi
am plecat. Þin minte ºi acum numele domniºoarei, se numea
Georgiana, sã-i dãruiascã sfântul tot ce are nevoie cu folos, cã
poate ar mai fi trecut timp pânã sã-l cunosc.

Într-o noapte din luna mai, dupã miezul nopþii, mã trezeºte
o durere îngrozitoare: o colicã renalã dreaptã. Cum mai ajun-
sesem ºi altãdatã la spital din aceeaºi cauzã, mi-am adus aminte
de sfânt ºi, începând sã-l rog (nu doream sã-mi trezesc ºi fata
din camera alãturatã ºi s-o mai sperii ºi pe ea), ºtiu cã într-un
târziu, durerea a început sã cedeze (numai cine ºtie de durerile
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de rinichi, asemãnãtoare cu durerile naºterii, poate înþelege),
ºi chiar am aþipit pânã la ora 7.00, când trebuia sã mã trezesc.

De atunci, nu am mai avut dureri ºi, vorbind cu fiica mea,
îi spuneam: „Mami, nu ºtiu, dar eu aº vrea sã ajung la sfânt în
Eghina, dar nu ºtiu cum.” Eu nu mai fusesem niciodatã plecatã
în afara þãrii pânã atunci.

Într-o duminicã, venind de la cimitir cu fata mea (fusesem
la soþul meu, sã aprindem o lumânare), ne-am oprit la noua
bisericã, din parcul de lângã casã. Nu fuseserãm pânã atunci
acolo ºi am vrut sã o vedem. Am cumpãrat lumânãri ºi, mergând
sã le aprindem în locul special amenajat, am gãsit mai multe
anunþuri cu pelerinaje, unul din ele era chiar în Eghina, la Sfântul
Ierarh Nectarie.

Sincer vã spun cã am rãmas blocatã. Nu credeam cã dorinþa
mea de a merge acasã la sfântul va fi îndeplinitã atât de repede.
Zis ºi fãcut, am contactat persoana care se ocupa de pelerinaj ºi
m-am înscris. Ce sã vã mai spun: cã înainte de plecare, am avut
câteva ispite, ºi altele chiar ºi în timpul cãlãtoriei?

Dar nimic nu egaleazã bucuria de a fi fost acolo, de a fi fost
la mormânt, în casa cu patul sfântului, de a atinge capul ºi
sfintele moaºte, de a simþi mirosul acela specific de mir ºi tãmâie
din Eghina, încã de la coborârea din feribot. Deºi mi se umflaserã
picioarele ºi mergeam în papuci, nu mã mai puteam opri. De
atunci, am mai fost la sfântul o datã ºi îmi doresc sã mai ajung.
Sper sã se milostiveascã din nou de mine ºi sã merg sã-i sãrut
sfintele moaºte. Sfântul este viu, îl simt, ºi doar trebuie rugat
sã vinã sã te ajute.

În aceastã toamnã am avut încã o datã bucuria cã sfântul
ne ajutã. Mergând la un spital din Bucureºti pentru niºte analize,
am avut bucuria sã aflu cã-l au ca patron spiritual pe Sfântul
Ierarh Nectarie, þinut la loc de cinste la etajul întâi din spital,
într-o icoanã foarte mare, aproximativ 1,70x0,60 m. Sfântul îþi
vorbeºte realmente prin ea. Iar în micuþa capelã a spitalului are
un loc de cinste, bineînþeles.
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Sigur cã l-am rugat ca rezultatele analizelor sã fie bune,
sigur cã ºi acolo am gãsit persoane iubitoare ale acestui sfânt.
Este o mare bucurie în suflet când vezi câþi oameni îl cinstesc ºi
îl iubesc.

Ceea ce am scris nu este spectaculos, dar pentru mine a
fost ºi rãmâne esenþial. Prin Maica Domnului ºi prin Sfântul
Nectarie ºi prin toate comorile cereºti ajungem la Domnul.
Mulþumesc Sfântului Ierarh Nectarie.

(Mihaela)

l  m

„Acel nodul s-a micºorat”

Povestea începe acum câteva luni, mai exact în luna mai
2011, când am aflat cã am un nodul la pieptul drept. Având
dureri puternice la pieptul drept, am hotãrât sã merg la Spitalul
Oncologic din Cluj-Napoca. Mi s-a fãcut mamografie ºi ecografie,
spunându-mi-se cã este necesarã o intervenþie chirurgicalã la
sânul drept, pentru extirparea unui nodul de 22 de milimetri.
Tot atunci s-a constatat ºi prezenþa altui nodul la sânul stâng,
acesta fiind de 13–14 milimetri.

Am mai fost ºi la un alt medic, care mi-a confirmat acelaºi
diagnostic. Dupã aceastã vizitã, am hotãrât sã accept intervenþia
chirurgicalã. Am fost programatã în ziua urmãtoare. M-am
prezentat la spital, dar – atât fizic, cât ºi psihic –, nu mã simþeam
pregãtitã sã mi se facã aceastã operaþie. Pur ºi simplu simþeam
cã nu pot sã accept, motiv pentru care am amânat intervenþia
cu încã o sãptãmânã.

În seara aceleiaºi zile, am fost la Bisericuþa Studenþilor din
Haºdeu, Cluj-Napoca, împreunã cu fiica ºi ginerele meu. ªi
atunci a început minunea...

Pãrintele Ciprian s-a rugat împreunã cu mine la sfintele
moaºte ale Sfântului Nectarie. Imediat dupã ieºirea din biseri-
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cuþã, copiii mi-au dãruit o carte cu minuni ale Sfântului Nectarie
în România. ªi asta fãrã ca ei sã ºtie cã eu tocmai mã rugasem,
cu pãrintele, aceluiaºi sfânt. Am primit cartea, am mulþumit,
dar oarecum nu i-am acordat nicio importanþã. Eram prea
abãtutã din cauza problemei mele.

A doua zi m-am întors la Satu Mare, oraºul în care locuiesc.
În drum spre casã, m-a sunat maica stareþã de la Mãnãstirea
Teghea, pentru a mã întreba cum mã simt. I-am spus atunci cã
nu m-am operat. Tot maica stareþã mi-a zis despre o mãtuºã
a dumneaei, care s-a vindecat, punându-ºi comprese cu o plantã
numitã „mãrul lupului”.

Dupã convorbirea cu maica stareþã, m-a sunat ºi o colegã
pentru a se interesa de starea mea de sãnãtate. I-am povestit
cele aflate ºi despre planta recomandatã, spunându-i cã voi cãuta
ºi eu aceastã plantã, iar ea s-a oferit sã mi-o dea. Am primit
planta ºi am trecut la procesul de preparare. În timp ce îmi
pregãteam soluþia pentru compresã, am deschis cartea despre
minunile Sfântului Nectarie ºi am citit o minune a sa. Acesta a
fost momentul în care am hotãrât sã ajung cu orice preþ în
Grecia, la moaºtele Sfântului.

Douã sãptãmâni mai târziu, am ajuns în Grecia, la moaºtele
Sfântului Nectarie. Acolo mi s-a spus sã pun urechea pe
mormânt, ºi aºa am avut ºansa sã aud paºii sfântului. Dar mai
întâi am uitat sã pun urechea pe mormânt. Dându-mi seama de
aceasta când ieºisem deja, m-am întors ºi am pus urechea sã
ascult. Nu auzeam nimic. Atunci am hotãrât sã îngenunchez,
pentru a mã ruga. În momentul în care am pronunþat „Tatãl
Nostru...”, am auzit niºte sunete similare unor zgârieturi foarte
puternice. M-am speriat ºi mã gândeam cã poate fi ceva rãu.
Dar imediat am hotãrât sã am oarecum o altã atitudine,
gândindu-mã cã Sfântul Nectarie vrea sã îmi cureþe boala. De
câte ori am pronunþat cuvintele „Tatãl Nostru...”, am auzit alte
sunete: bãtãi, iar mai apoi sunetul unui clopot tras. Aveam
sentimentul cã nu mã pot dezlipi de mormânt. Aº fi tot stat
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acolo... Dar grupul plecase ºi toþi mã aºteptau doar pe mine...
Uitasem sã mai plec.

De acolo am ajuns la Mãnãstirea Sfântului David. Acolo s-a
întâmplat o altã minune. Când am ieºit de la sfintele moaºte
aflate la acea mãnãstire, un pãrinte cãlugãr pe lângã care
treceam, fãrã nicio introducere, mi-a zis „No problem” de trei
ori ºi m-a rugat sã aºtept un moment. A plecat pentru câteva
minute, iar când s-a întors avea o raclã cu o parte din moaºtele
Sfântului Dimitrie în mânã. Mi le-a dat sã le sãrut ºi sã mã
închin lor. Apoi am plecat.

Vreau sã amintesc cã era o zi de joi, zi în care eu teoretic
fusesem programatã la operaþie. În aceeaºi searã, undeva în
jurul orei 22:00 am hotãrât sã-l sun pe soþul meu, rãmas în
þarã, deºi din motive financiare convenisem sã vorbim doar la
întoarcerea mea acasã. Din aceastã convorbire, am aflat cu
groazã cã soþul meu se pregãtea de mers la Cluj-Napoca la spital,
fiind suspect de pancreatitã. Mai fãcuse o datã, în 1996, ºi ºtiam
cã acest diagnostic este foarte grav. În aceeaºi searã a ºi fost
internat la Spitalul din Cluj-Napoca. Diagnosticul a fost confir-
mat ºi de cãtre medicii clujeni, aceºtia dându-ne speranþe vagi,
spunându-ne chiar cã am putea sã ne aºteptãm la orice.

Au urmat trei sãptãmâni de tratamente intensive, în care
tot ce conta era doar sãnãtatea soþului. Zi de zi îl ungeam cu
ulei din Grecia, de la Sfântul Nectarie ºi de la alte mãnãstiri la
care am fost în pelerinaj. Dupã trei sãptãmâni, contrar estimã-
rilor iniþiale ale personalului medical, soþul meu ºi-a revenit
nesperat de bine ºi, slavã Domnului, a putut fi externat.

În continuare, soþul meu a efectuat controalele lunare, aces-
tea confirmând faptul cã lucrurile mergeau spre bine cu fiecare
zi care trecea.

Aceasta este una dintre minunile sãvârºite de Sfântul Nec-
tarie. A fost un prim moment în care m-am gândit cã sigur nu a
fost întâmplãtor pelerinajul în Grecia, la Sfântul Nectarie, tocmai
în acea perioadã.
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În tot acest timp, ºi eu mã ungeam cu mir ºi îmi puneam
comprese cu acea plantã, „mãrul lupului”. Dupã aproximativ
trei luni am hotãrât sã mã întorc la control. Mã simþeam mult
mai bine, durerile de la sân dispãruserã. Aveam sentimentul cã
acel nodul s-a micºorat. Confirmarea a venit odatã cu vizita la
Cluj-Napoca. Doamna doctor a constatat micºorarea nodulului
de la 22 la 15 mm. ªi toate acestea fãrã niciun tratament
medical, fãrã nicio intervenþie chirurgicalã. Am considerat-o ºi
o consider în continuare o altã mare minune pe care Dumnezeu
ºi Maica Domnului au fãcut-o prin Sfântul Nectarie.

Ar mai trebui sã spun cã în tot acest timp, pe lângã ungerea
cu ulei, citeam zilnic Acatistul Sfântului Nectarie, Paraclisul
Maicii Domnului ºi Acatistul Bunei-Vestiri a Preasfintei Nãscã-
toare de Dumnezeu ºi Pururea Fecioarei Maria.

A fost prima perioadã a vieþii mele în care am citit Acatistul
Sfântului Nectarie. Pânã la acel moment, de fiecare datã când
întâlneam acest acatist îl dãdeam deoparte, gândind cu convin-
gere cã este doar pentru oamenii bolnavi de cancer.

Acum am însã toatã certitudinea cã Sfântul Nectarie face
minuni în viaþa oricui are nevoie. Este grabnic ajutãtor, indife-
rent de gravitatea problemei fiecãrei persoane.

Nu pot decât sã-i încurajez pe toþi sã cearã ºi sã nãdãjduiascã
în ajutorul grabnic al Sfântului Nectarie. A fãcut minuni în viaþa
mea ºi sunt convinsã cã poate face acelaºi lucru în viaþa oricui
îl cheamã cu credinþã.

(Cecilia Bârsan)

l  m

„Durerea a dispãrut în totalitate”

Îi mulþumesc Sfântului Nectarie pentru ajutorul pe care
mi l-a dat! Datoritã mijlocirii sfântului la Bunul Dumnezeu, nu
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am pierdut sarcina! Sunt însãrcinatã în 26 de sãptãmâni ºi în
urmã cu puþin timp am avut un accident rutier. Am început sã
am simptome de naºtere, nu erau contracþii, dar burta mã durea
foarte tare. Am început sã plâng, fiind conºtientã cã voi pierde
copilul dacã se va declanºa naºterea. Mi-am amintit imediat de
Sfântul Nectarie ºi l-am implorat sã-l roage pe Dumnezeu sã
nu-mi ia copilul. Apoi am sunat o prietenã sã citeascã un acatist
la sfântul, pentru a mã ajuta.

Eram disperatã ºi nu puteam sã fac altceva decât sã repet
la nesfârºit rugãciuni scurte cãtre Sfântul Nectarie, acatistul
neputând sã-l citesc în starea de neliniºte în care mã gãseam.

Sã nu moarã copilul, sã nu moarã copilul! Sã nu se declan-
ºeze naºterea! – îmi repetam într-una. În seara accidentului,
împreunã cu mine mai erau ºi ceilalþi doi copii pe care îi mai
am, ei nepãþind nimic din mila Domnului. Treptat, am început
sã mã mai liniºtesc, durerile au început sã mai scadã. Ajunºi
acasã, durerile au reapãrut cu aceeaºi intensitate (erau totuºi
suportabile).

A urmat o noapte albã, în care l-am rugat mereu pe sfânt
sã mã ajute. La spital nu am vrut sã merg când am ajuns în
oraº, deoarece îmi era fricã. În oraº la noi doctorii sunt niºte
ciudaþi, nu se uitã la tine dacã nu le eºti pacientã. Probabilitatea
sã nimeresc la doctoriþa mea era extrem de scãzutã. Mi-am pus
toatã nãdejdea în Dumnezeu ºi în Sfântul Nectarie. Simþeam
cã dimineaþa va aduce o schimbare. A venit ºi dimineaþa, cu o
stare mult mai bunã, dar tot mai persista durerea, e adevãrat,
cu intensitate mai micã. Eram obositã, dar din plin mulþumitã
de ajutorul sfântului. La sfatul unei prietene, am plecat la
duhovnic sã mã spovedesc, urmând ca apoi sã merg la cabinetul
doctorului. În clipa în care spovedania s-a sfârºit, durerea a dis-
pãrut în totalitate, de parcã nici nu aº fi avut nimic. Este
momentul în care bunul Sfânt Nectarie a hotãrât sã mã ajute deplin.
Sunt sigurã cã Dumnezeu a vorbit prin gura prietenei mele.



l m215l m

Aºa a lucrat Sfântul Nectarie. Îi sunt recunoscãtoare ºi mul-
þumesc Domnului, Sfântului Nectarie ºi Sfintei Xenia cã s-au
milostivit de mine ºi de copiii mei!

Sfântul m-a ajutat în mai multe rânduri. Mi-a tãmãduit
copiii de diverse complicaþii.

Cel mic a fãcut febrã foarte mare (40,5°); sunt sigurã cã a
fost intervenþia sfântului ºi a scãpat de convulsii. L-am dat cu
ulei adus de mama de la mormântul sfântului ºi ºi-a revenit
copilul, n-a mai fãcut febrã atât de mare.

Copilul cel mare a fãcut o alergie urâtã din cauza antibio-
ticului. Dimineaþa i-au reapãrut petele. L-am rugat pe sfântul
sã-l ajute, sã nu mai fie nevoie de doctor cu atâtea medicamente
ce urmau ºi mai ales perfuzii. Cei care aveþi copii ºtiþi foarte
bine ce înseamnã toate astea…

Apelaþi la Sfântul Nectarie, în orice situaþie a vieþii voastre,
cu încredere ca într-un bun prieten, el vã aude ºi vã ajutã în cel
mai scurt timp!

(Anonimã)

l  m

„Am simþit cum se ridica boala
de la mine...”

Mã numesc Aniºoara, sunt din Slatina–Olt ºi aº dori sã
vã împãrtãºesc douã minuni ale Sfântului Nectarie, care mi s-
au întâmplat de curând.

Având treabã prin Bucureºti, m-am gândit sã merg ºi la
Mãnãstirea Radu Vodã sã mã închin la sfintele moaºte ale
Sfântului Nectarie, dar, pânã sã-mi rezolv treburile, mi s-a fãcut
foarte rãu, de am fost nevoitã sã mã sprijin de ziduri ºi de garduri
pânã la mãnãstire. Când am ajuns acolo, mi-a venit în minte sã
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citesc Acatistul Sfântului Nectarie, ceea ce am ºi fãcut imediat,
însã cu mare greutate, din cauza bolii. Apoi m-am aºezat unde
trebuia sã stea partea femeiascã la slujbã, ºi, în momentul în
care a început vecernia, am simþit cum se ridica boala de la mine.
Astfel, m-am însãnãtoºit pe loc, de parcã nu aº fi avut nimic.
De aceea, i-am mulþumit Sfântului Nectarie ºi de atunci am
prins o încredere mare în ajutorul sãu.

Altãdatã, aveam o durere mare în piept, astfel încât, dacã
mã striga cineva la poartã, în momentul în care ajungeam acolo
nu mai puteam sã vorbesc ºi îi fãceam semn sã aºtepte sã îmi
revin. Apoi vorbeam, însã gâfâind... Dacã mergeam pe drum,
dupã câþiva paºi mã opream, mã apãsam în piept sã-mi revin ºi,
dupã aceea, plecam mai departe. ªi tot aºa, pânã mi-am amintit
de Sfântul Nectarie ºi mi-am pus în minte sã-i citesc acatistul
timp de 80 de zile: 40 de zile ca sã mã ajute sã scap de boalã ºi
40 de zile drept mulþumire. Aºa am fãcut, ºi, dupã doar câteva
zile din momentul în care am început sã citesc, mi-a dispãrut
boala! Eu am continuat sã citesc acatistele, dar bucuria cea mai
mare este cã pot sã cânt la bisericã „Slavã lui Dumnezeu!”.

De aceea, de fiecare datã când merg în Bucureºti, merg ºi
pe la Sfântul Nectarie sã îi mulþumesc pentru binefacerile
primite! Mulþumesc mult, Sfinte Nectarie! Într-adevãr, eºti
aproape de noi toþi, aºteptând cu nerãbdare sã îþi cerem ajutorul
ºi sã ne scapi de dureri ºi suferinþe de tot felul!

(Aniºoara, Olt)

l  m

„Biopsia ne-a dat liniºtea cuvenitã”

Mulþumiri Sfântului Nectarie, pe care l-am descoperit în
2004, când o colegã mi-a împrumutat o carte despre viaþa
sfântului, dar ºi o parte din minunile sale. În perioada respectivã,
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toamna, soþului meu i s-a depistat o afecþiune gravã ºi, venind
în Bucureºti, sã-l însoþesc la spital, m-am dus o datã sau de douã
ori la Mãnãstirea Radu Vodã.

În 2005, pe 26 mai, soþul meu s-a operat pentru a doua
oarã, ºi un preot mi-a dat o micã iconiþã cu sfântul, pe care o
avea din Grecia, iar acum îmi dau seama cã ajutorul a venit de
la bunul Sfânt Nectarie, pentru cã operaþia soþului a decurs
bine, iar biopsia ne-a dat liniºtea cuvenitã.

În 2009, sãnãtatea soþului meu a fost pusã iar la grea încer-
care, ºi s-a operat, dupã care, timp de ºase luni, a fãcut un
tratament, specific afecþiunii de care suferã, în Bucureºti. În
perioada respectivã, l-am mai însoþit la Institutul Oncologic
Bucureºti ºi mai mergeam ºi la Mãnãstirea Radu Vodã, rugân-
du-mã pentru sãnãtatea soþului meu.

În decembrie 2010, fiica mea, care la rândul ei mergea la
Mãnãstirea Radu Vodã, m-a îndrumat sã intru pe site-urile despre
Sfântul Nectarie, unde diverse persoane scriu despre întâlnirea
ºi descoperirea acestui mare sfânt, ºi, parcurgând mãrturisirile
de acolo, am rãmas impresionatã.

La începutul anului 2011, am decis sã încerc sã citesc zilnic
Acatistul Sfântului Nectarie, mai ales cã urma ca soþul meu sã-ºi
facã investigaþiile anuale necesare, specifice afecþiunii de care
suferã. ªi ajutorul sfântului a fost imens: analizele soþului au
ieºit bine, precum ºi CT ºi RMN, investigaþii la cap – noi aveam
emoþii foarte, foarte mari!

Precizez cã, în acelaºi rãstimp, l-am uns pe soþ ºi cu ulei de
la pangarul sfintei mãnãstiri.

În lunile februarie ºi martie 2011, am avut probleme cu
serviciul, urmând sã mã mut în altã instituþie, ºi bunul sfânt
m-a ajutat în aºa fel, încât sã-mi rezolv aceastã problemã cu
uºurinþã ºi sã suport mai uºor schimbarea, în condiþiile în care
devenisem aproape depresivã.

Au mai fost ºi alte evenimente în care am simþit prezenþa ºi
ajutorul bunului Sfânt Nectarie, ºi anume: rugându-mã pentru
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fiul meu, Sfântul Nectarie l-a ajutat la examen, chiar a luat note
mai mari, comparativ cu sesiunile anterioare.

Þin sã precizez cã am mai simþit ajutorul sfântului ºi în alte
situaþii, cum ar fi: aveam o durere sub braþul stâng ºi, dându-mã
cu sfânt ulei de la raclã, durerea aproape a dispãrut; genunchiul
drept mã durea constant ºi am fãcut de câteva ori semnul crucii
cu ulei de la Sfânta Mãnãstire Radu Vodã ºi durerea mi-a dispã-
rut total.

Menþionez cã, în bunãtatea sa, Sfântul Nectarie m-a ajutat
ºi profesional, ºi mai ales m-a întãrit sufleteºte sã accept schim-
barea care urmeazã sã se producã în viaþa mea în privinþa ser-
viciului.

ªtiu cã este insuficient când mã rog sau citesc acatistul
sfântului, dar doresc sã-i mulþumesc acestui mare sfânt contem-
poran, Sfântul Nectarie, pentru ajutorul dat, ºi-mi cer iertare
cã abia acum am reuºit sã scriu. Îl rog sã-l ocroteascã pe soþul
meu ºi sã-l vindece de boala grea de care a suferit, sã-i ocroteascã
pe copiii mei ºi sã le îndrume paºii cum crede cã e mai bine,
acum, când sunt la vârsta la care bat la porþile vieþii.

Nu încetaþi sã vã rugaþi Sfântului Nectarie, sfântul mare
fãcãtor de minuni!

(Georgeta, Slatina)

l  m

„Sfinþii lucreazã împreunã”

Sunt o creºtinã trecutã prin destul de multe lucruri în viaþã,
ºi doresc sã vã spun ºi eu despre ajutorul primit de la Bunul
Dumnezeu prin intermediul sfinþilor ºi al Maicii Domnului.

Eram cãsãtoritã de cinci ani, cu o viaþã profesionalã destul
de reuºitã, cu o casã ºi cam tot ce aveam nevoie, însã fericirea
noastrã era umbritã de neputinþa de a avea un copil – pe care
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toatã familia ºi-l dorea. Dupã ce am mers la medici, atât în
România, cât ºi în Ungaria, unde mi se spunea cã suntem bine
atât eu, cât ºi soþul, tot nu rãmâneam însãrcinatã.

Pe 13 mai 2009, împreunã cu soþul ºi cu un grup de pelerini,
cãlãuziþi de Î.P.S. Andrei (pe atunci) de Alba Iulia, am pus
piciorul în Þara Sfântã. Un pelerinaj nemaipomenit – le doresc
tuturor sã ajungã sã treacã pe urmele Mântuitorului –, încãrcat
de emoþii ºi cu credinþa cã va fi bine ºi dorinþele ni se vor împlini.

Dupã ce am ajuns înapoi, stãruind în post ºi rugãciune atât
eu, cât ºi soþul meu, în decembrie 2009 mi-am fãcut curaj ºi am
mers la un prieten bun de-al nostru, ginecolog (nu-l consultasem
de ruºine pânã atunci) din Timiºoara, dr. Florin Dorneanu, care
în urma consultului mi-a spus cã trebuie sã fac o laparoscopie
pentru a vedea cu exactitate dacã trompele sunt OK, ºi m-a
programat în luna ianuarie.

Nu am avut timp sã reacþionez, dar întoarsã acasã m-a apu-
cat teama – mai tare de anestezia generalã. Atunci mama mea
mi-a dat sã citesc un articol din Formula As despre Sfântul
Nectarie, dându-mi ºi acatistul lui. M-a atras din prima ºi am
început sã îi citesc acatistul ºi sã caut pe internet despre el mai
multe detalii, comandându-mi ºi câteva cãrþi despre viaþa ºi
minunile sfântului. Îmi era tare drag ºi i-am promis cã, dacã
mã ajutã sã trec cu bine, dupã ce îmi revin voi face un drum la
Mãnãstirea Radu Vodã din Bucureºti (la vreo 600 km distanþã
de noi).

Nu realizam ce repede a trecut ºi ce repede mi-am revenit,
am fost operatã vinerea, iar sâmbãtã mi-au ºi dat drumul acasã.
În perioada în care am stat acasã, pânã mi-am revenit complet,
am citit pe nerãsuflate cartea scrisã de un grec despre viaþa
Sfântului Nectarie, care m-a emoþionat ºi am început sã-l îndrã-
gesc mai mult.

În februarie, dupã promisiune, am plecat noaptea cu trenul
ºi dimineaþa eram la Mãnãstirea Radu Vodã, emoþionatã, mul-
þumindu-i sfântului ºi rugându-l sã mã ajute în continuare.
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Pe 13 mai 2010 (exact la un an de când am pus piciorul
pentru prima datã în Þara Sfântã), am aflat cã sunt însãrcinatã.
Nu-mi venea sã cred, plângeam de bucurie ºi eu, ºi soþul, ºi
pãrinþii. A urmat o sarcinã destul de uºoarã, cu mici recomandãri
de repaus; cert este cã am mers pânã pe 16 decembrie la serviciu,
urmând sã nasc cam prin 15 ianuarie 2011. De atunci, am ajuns,
fãrã sã îmi planific asta, încã de douã ori (de data asta însãr-
cinatã) la moaºtele Sfântului Nectarie de la Mãnãstirea Radu
Vodã, de unde primisem ºi ulei, ºi pe toatã perioada mi-am uns
cu el burtica. Atunci am ajuns ºi pe la Sfântul Spiridon cel Nou,
fiind foarte aproape, iar ultima datã am trecut ºi pe la biserica
unde se aflã o parte din moaºtele Sfântului Stelian, protectorul
copiilor.

A doua oarã când am fost la Bucureºti, am luat-o de pe
Calea Victoriei pe jos, spre Unirii, intrând în diferite biserici
întâlnite în cale, mulþumindu-I Bunului Dumnezeu cã sunt însãr-
cinatã. Aºa am ajuns ºi la biserica unde se aflã o parte din
moaºtele Sfântului Nicolae, care este protectorul caselor noastre
ºi al bãieþelului meu, care îi poartã ºi numele.

Pe 24 decembrie am nãscut, fãrã programare, la urgenþã.
În data de 23 decembrie, la ora 22.00, mi s-au rupt membra-
nele, înainte cu vreo trei sãptãmâni de data la care trebuia. Am
nãscut o minunãþie de bãiat, de 3,2 kg ºi 52 cm, care îmi umple
sufletul de bucurie în fiecare zi. Pe tot parcursul sarcinii am
citit Acatistul Sfântului Nectarie, al Sfântului Stelian, al Acoperã-
mântului Maicii Domnului, Acatistul Sfântului Mina, al Sfântului
Pantelimon, al Sfântului Nicolae, al Domnului nostru Iisus
Hristos, care m-au ajutat sã nasc uºor, sã ajung la Timiºoara (la
aprox. 200 km) cu membranele rupte. Totul a fost dupã voia
Bunului Dumnezeu.

Mã rog în continuare Sfântului Nectarie, a cãrui prezenþã o
simt mereu lângã mine ºi care mã ajutã.

O supãrare am avut cam acum o lunã, când, cu mici pro-
bleme, am ajuns la investigaþii cu bãieþelul meu. Îmi sângera
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inima de durere, dar mi-am pãstrat credinþa ºi m-am rugat din
nou mai mult ºi l-am uns pe bãieþelul meu cu ulei de la candela
Sfântului Nectarie, dar – încã o minune! – în ziua în care ne-a
internat (suspect de piatrã la rinichi, la vârsta de 4 luni!), în
salon era o doamnã cu un bãieþel greu de tot încercat, care
mi-a dat ulei de la Sfântul Ioan Rusul. Înainte cu vreo douã
luni, mama mea îmi spunea cã trebuie sã citeascã Acatistul Sfân-
tului Ioan Rusul, pentru cã i-a ieºit de câteva ori în cale – aºa
am aflat eu ºi de acest sfânt.

L-am uns pe bãieþelul meu cu ulei atât de la Sfântul Nectarie,
cât ºi de la Sfântul Ioan Rusul, ºi, dupã o zi de investigaþii, la
ecografie s-a vãzut o piatrã micã; a doua zi i-au fãcut radiografie,
unde nu a ieºit nimic, ºi s-a revenit asupra diagnosticului. Am
uitat sã vã spun cã duminicã, în drum spre spital, am trecut sã
ne închinãm la moaºtele Sfântului Nectarie, care veniserã în
oraºul nostru. Atunci am ºtiut cã totul va fi bine.

Cred în puterea lui Dumnezeu. Acum ºtiu cã bãieþelul meu
va fi sãnãtos. Conteazã mult sã crezi, cã ai ºi primit în momentul
în care ceri ceva de la Dumnezeu, Care este mereu lângã noi ºi,
cu ajutorul sfinþilor, cu stãruinþã în rugãciune, nu va lãsa nicio-
datã fãrã rãspuns rugãciunea noastrã.

Mulþumesc tuturor sfinþilor care sunt în viaþa noastrã, Maicii
Domnului ºi Bunului Dumnezeu pentru ajutorul primit.

Sfinþii lucreazã împreunã.
(Anonim, Bihor)

l  m

„Gata, nu mai merg la bisericã”

Aceasta este o scrisoare de mulþumire cãtre Sfântul
Nectarie. De mic copil, de la vârsta de doi ani ºi jumãtate, sufãr
de un reumatism articular evolutiv, fapt care a fãcut ca toatã
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copilãria mea sã stau numai prin spitale. Acum diagnosticul se
cheamã poliartritã reumatoidã PR stadiu III–IV. Mi se
strâmbaserã oasele foarte rãu ºi aveam dureri groaznice de
genunchi ºi la toate articulaþiile. În prezent am cinci operaþii,
proteze la ambii genunchi, operaþii la ochi, de glaucom, fierea
scoasã, hepatitã C, osteoporozã, coxartrozã, sufãr cu glanda
tiroidã, am sindrom anxios depresiv, cardiopatie ischemicã,
spondilozã cervicalã ºi altele. Dar mila Bunului Dumnezeu nu
m-a pãrãsit niciodatã. Am patru copii ºi fata mea e suspectã de
leucemie, dar cei trei bãieþi sunt sãnãtoºi.

În anul 2010, am avut fericirea, datoritã bunãtãþii ºi aju-
torului surorii mele Vilica, de a veni în Spania. În Coslada se
aflã biserica creºtin-ortodoxã cu hramul Sfântului Nectarie.
Acolo se aflã pãrticele din sfintele sale moaºte. Am cerut puþin
ulei din candela care arde la sfintele moaºte ºi m-am uns pe
piciorul drept pe care, în 2009, l-am rupt de trei ori ºi a fost
sudat strâmb în ghips. Aveam niºte dureri foarte mari de picior
ºi de ochi. Ochii roºii, umflaþi ºi inflamaþi ºi cu ranã pe cornee
la stângul. Am fãcut mult tratament la ochi, s-a mai ameliorat
puþin, dar tot mã dor ºi mai sunt roºii.

Dar, dupã ce am citit cartea cu Sfântul Nectarie ºi am cerut
ulei de la racla sfântului, m-am uns ºi am aºteptat sã facã sfântul
ºi cu mine, ca ºi cu mulþi alþii, o minune. Dar mai rãu mã dureau,
ºi piciorul, ºi ochii, ºi mâna dreaptã, care e foarte strâmbã. Atunci
am deznãdãjduit ºi m-am certat cu toþi sfinþii la care eu mã
rugam zilnic, ºi cu sfântul meu înger pãzitor, ºi am zis: „ªtiu cã
sunt foarte pãcãtoasã, dar chiar aºa, sã nu vã fie milã ºi de
mine, cã nu mai pot îndura durerile!? Gata, nu mai merg la
bisericã, nu mai þin post, nimic nu mai fac!”

Apoi am mers de m-am spovedit. Mã aºteptam la un canon
greu, de vreme ce eu, o pãcãtoasã, am îndrãznit sã mã cert cu
Bunul Dumnezeu ºi cu toþi sfinþii care m-au ajutat atât de mult,
pânã la aproape cincizeci de ani, cât am eu. Acum nu mai simt
durere în picior aproape deloc, doar ochii mai sunt inflamaþi ºi
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mã usturã. Nu gãsesc cuvinte de mulþumire cãtre Bunul Dumne-
zeu ºi Maica Domnului ºi Sfântul Nectarie, cãtre care mã rog
zilnic. Îi rog pe toþi sã mã ierte ºi le mulþumesc din suflet.

Voi spune tuturor minunea ce s-a sãvârºit cu mine, o pãcã-
toasã fãrã pereche, cãci, precum spune Sfântul Efrem Sirul: „De
fiecare datã mã întorc la pãcate precum câinele la vãrsãtura
sa ºi în loc sã ºterg din ele, adaug altele noi, niciodatã achitân-
du-mã de datoria mea.”

Nu voi înceta niciodatã sã mãrturisesc minunile pe care
Bunul Dumnezeu le face cu mine, pãcãtoasã roaba sa, Maria,
prin minunaþii Lui sfinþi. Dacã voi avea ocazia, voi plãti sfântului
o liturghie la Eghina.

Dumnezeului nostru slavã pentru toate!
(Maria Mocanu, Coslada, 2011)

l  m

„De ce eu, Doamne? De ce eu?”

Povestea mea începe în urmã cu opt ani, când eu ºi soþul
meu ne-am hotãrât sã ne unim destinele ºi sã mergem pe acelaºi
drum, dorind, ca orice tineri, un copil care sã ne bucure viaþa.
Visul nostru pãrea în scurt timp cã prinde contur: la un an de la
nuntã avea sã vinã pe lume Vlad-Andrei, bãieþelul mult aºteptat.
Atunci începeam sã simt ce înseamnã sã fii mamã, ce trãiri unice
poþi avea când îþi strângi la piept pruncul. Eram cu adevã-
rat fericitã: în sfârºit îmi gãsisem un rost, aveam o menire în
lumea asta.

O veste dureroasã însã avea sã-mi aducã, la niciun aniºor
de viaþã al lui Vlãduþ, o imensã tristeþe în suflet: bãieþelul meu
se nãscuse cu o boalã cumplitã, care i-ar fi chinuit viaþa ºi i-ar fi
scurtat-o. ªocul a fost inimaginabil; totul se nãruia în jurul
nostru. Era o permanentã suferinþã ºi o imensã neputinþã. Cineva
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„binevoitor” ne spunea cã nu va apuca maturitatea ºi cã nu
exista nicio modalitate de vindecare. Trebuia doar sã urmeze
un tratament pentru a-i prelungi viaþa, tratament care consta
în transfuzii de sânge la 3–4 sãptãmâni, cãci Vlãduþ suferea de
o boalã gravã: talasemie majorã.

Primul sentiment pe care l-am încercat a fost revolta: „De
ce eu, Doamne? De ce eu?” Eram derutatã, nu mai ºtiam ce
vreau, încotro s-o apuc. ªtiam în adâncul inimii mele cã într-o
zi avea sã se înfãptuiascã minunea, cã Dumnezeu nu mã va
lãsa. Atunci am cunoscut-o pe Sfânta Parascheva, atunci am
început sã mã rog ei ºi chiar am reuºit cu pruncul meu sã ajun-
gem la ea, spre a-i primi binecuvântarea. Îmi ieºeau în cale
oameni buni ºi credincioºi, care mã încurajau, la fel ca ºi mama.
Gândul la Dumnezeu ºi sprijinul moral al oamenilor din jur
mi-au dat putere sã merg mai departe. Am avut-o aproape pe
buna mea prietenã ºi vecinã, care nu m-a lãsat sã mã prãbuºesc,
care îmi vorbea într-una, cu o credinþã de nestrãmutat, cã va fi
bine, sã-mi pun mare nãdejde în Domnul ºi sfinþii Sãi, în Maica
Domnului, care ne duce rugãciunile mai departe la Mântuitorul
ºi nu ne lasã la greu.

Mã rugam sã-mi dea un semn divin, care sã mã liniºteascã.
ªi astfel, am visat-o pe sfânta mea dragã, Parascheva, cum stãtea
de vorbã cu mine ºi încerca sã mã liniºteascã, spunându-mi:
„Nu-þi face probleme! Copilul tãu se va face bine!” Atunci am
avut pentru prima oarã certitudinea cã Bunul Dumnezeu ne va
ajuta, cã am pentru ce lupta. Între timp aflasem cã existã o
modalitate de vindecare completã: era vorba de un transplant
de mãduvã de la un donator înrudit (de preferat). Cineva aflat
cândva în aceeaºi situaþie cu noi rezolvase aceastã problemã.
Transplantul trebuia fãcut în afara þãrii, de preferat la o vârstã
cât mai fragedã, pentru a nu exista complicaþii. Atunci ne-am
gândit la posibilitatea de a aduce pe lume un alt copil: era
dorinþa de a-l salva pe Vlad, dar ºi bucuria de a avea, în sfârºit,
un prunc sãnãtos. Au urmat câþiva ani de aºteptare, de încordare
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ºi neputinþã. Boala evolua ºi devenea tot mai chinuitoare:
începeau alte tratamente greu de suportat pentru un copilaº
plãpând. Se dãdea în mine o luptã aprigã între nãdejde ºi dez-
nãdejde.

Un pãrinte credincios de la Mãnãstirea Tãriceni, plecat de
timpuriu la cele veºnice, îmi tot spunea: „În momentul în care
vei accepta ce þi se întâmplã ºi vei lãsa în voia lui Dumnezeu
chinul tãu, atunci va veni ºi ajutorul de la El.” ªi aºa a ºi fost.
Tot de la pãrintele Zosima am aflat de Sfântul Nectarie: „E un
sfânt al zilelor noastre, care vine grabnic în ajutorul nostru,
dacã-l chemãm. Roagã-te lui!” Mi-a dat mir, cu care l-am uns
pe Vlãduþ ºi mi-a recomandat sã-i citesc acatistul ºi viaþa. Aºa
l-am cunoscut pe sfântul meu iubit. Minunile lui mi-au dat aripi
ºi putere sã lupt pentru micuþul meu. Am ajuns la Mãnãstirea
Radu Vodã, unde m-am închinat ºi am dat un acatist, în care-i
ceream sfântului sã ne ajute cum ºtie el mai bine.

La un an avea sã se împlineascã minunea. Trebuie sã mai
amintesc un fapt extraordinar: visul trimis de Maica Domnului,
din care înþelesesem cã voi naºte un copil sãnãtos ºi compatibil.
Era în Postul Sfintei Mãrii, când mi-am propus sã citesc Acatistul
Maicii Domnului „Grabnic Ajutãtoarea”. La scurt timp aveam
sã aflu cã voi deveni a doua oarã mamã.

Urma un drum presãrat cu emoþii mari, pentru cã doctorii
nu-mi garantau cã al doilea copil va fi sãnãtos: exista acelaºi
risc ca ºi la primul. Pentru siguranþã, trebuia ca la nouã sãptã-
mâni de sarcinã sã fac o biopsie pentru a vedea dacã viitorul
copil va fi sau nu sãnãtos. Eram chinuitã de douã gânduri: de a
aduce pe lume un copil bolnav sau de a face pãcatul întreruperii
de sarcinã. Rezultatul analizei întârzia, sarcina evolua ºi nu
aveam niciun rãspuns. Mã rugam neîncetat cãtre Maica
Domnului sã nu mã punã sã aleg, sã rezolve ea cum e mai bine.

Bucuria a fost foarte mare când am aflat cã pruncul era
sãnãtos. Venise momentul sã nasc. Medicul hotãrâse ca la naº-
tere sã recolteze sânge din cordonul ombilical, pentru a-l supune
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probelor de compatibilitate. La douã zile de la venirea pe lume
a fetiþei noastre, Maria, am primit un mesaj care suna astfel:
„Din primele teste s-ar pãrea cã fraþii sunt compatibili.” Minunea
se împlinise în sfârºit. Pânã la vindecarea lui Vlãduþ mai era
foarte puþin. Dupã ce am trecut ºi de obstacolul strângerii banilor
pentru transplant (ºi aici am primit ajutor grabnic!), am ajuns
în Italia. În ziua de Izvorul Tãmãduirii (pe 29 aprilie 2011)
ne-am internat în Spitalul Bambino Gesu din Roma. Eram o
strãinã, nu cunoºteam limba, mi-era fricã, dar ºi de data asta
Sfântul Nectarie ºi Maica Domnului mi-erau alãturi.

Citeam tot timpul din noile minuni ale sfântului ºi mã hrã-
neam cu speranþã ºi credinþã. Am simþit la un moment dat,
când mã aflam în camera sterilã, un miros dulce de mir ºi nu
ºtiam de unde vine. Aceastã mireasmã mi-era cunoscutã: numai
sfântul putea fi.

Dupã zece zile de chimioterapie a sosit ºi ziua cea mare,
ziua în care bãieþelul meu urma sã primeascã o nouã viaþã, iar
fetiþa mea, în calitate de donator, era supusã unei intervenþii
chirurgicale. Pe 9 mai Vlad se nãºtea a doua oarã: Dumnezeu,
prin minunea noastrã, Maria, avea sã-i rezerve un alt destin,
acela al unui copil cu copilãrie.

Treizeci ºi cinci de zile, cât a stat în spital, nu a avut nimic,
nu a fãcut nicio complicaþie. Totul a mers de la sine, cãci de
acum ºtia El ce face. Parcã-mi spunea cineva: „Degeaba i se dau
medicamente, cãci oricum e deja vindecat de Dumnezeu.”

A stat cuminte, conectat la aparate. Parcã cineva îl calma
ºi-l fãcea mai înþelept. Acum, la ºase luni de la transplant, totul
merge bine; perioada dificilã a trecut.

Aºteptãm cu nerãbdare sã ajungem acasã ºi sã-mi strâng în
braþe fetiþa, s-o luãm de la capãt ºi sã trãim în sânul acelei
familii adevãrate la care am visat când m-am cãsãtorit. ªi cul-
mea: ºase luni de la transplant înseamnã 9 noiembrie, ziua
Sfântului Nectarie Taumaturgul.
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Aceastã zi va purta pentru noi ºi mesajul cã fiul nostru s-a
vindecat complet. Dumnezeu ºi sfinþii Lui ni l-au trimis. Dorinþa
ni s-a împlinit. Din aceastã lecþie de viaþã am învãþat cã încer-
cãrile ni se dau cu un rost: de a deveni mai buni, de a ne mântui.
Îþi mulþumim, Doamne, cã eºti lângã noi, ne ocroteºti ºi ne ajuþi
la nevoie!

(Magda Decu, Cãlãraºi)

l  m

Medicul oncolog mi-a zis:
„Mulþumiþi Cerului”

Sfântul Nectarie a apãrut în viaþa mea atunci când eram
trufaºã, mândrã, egoistã, nerãbdãtoare. Viaþa mea era complet
rãvãºitã din propria mea voinþã (cãci mã abãtusem, cu bunã
ºtiinþã, de pe cale ºi nu aveam vreo justificare). Am fãcut un
Papanicolau (fãrã sã am vreun simptom, ci doar un control de
rutinã) ºi am aflat cã sunt suspectã de cancer. S-a confirmat la
Bucureºti. Deznãdejdea m-a cuprins ºi îi vedeam pe cei trei copii
ai mei (mici toþi) rãmânând fãrã mamã... Am trecut prin
momente de deznãdejde, de furie, de negare... Pânã când mi-am
dat seama cã nu am nicio nãdejde, decât aceea de a mã lãsa în
voia lui Dumnezeu.

Am început tratamentul de radioterapie, operaþia era pro-
gramatã pentru luna octombrie a anului 2008. Am început sã
merg la Radu Vodã în Bucureºti, dar îmi încolþea în minte dorinþa
de a merge în Eghina. Am ajuns la Sfântul Ioan Rusul, la Kato
Xenia (unde e o pãrticicã a brâului Maicii Domnului), la Cuviosul
David ºi la Sfântul Nectarie. Am ajuns cãzutã, disperatã. I-am
zis sfântului precum în acatist: „Ia viaþa mea în mâinile tale!” ºi
am simþit în acel moment cã totul va fi bine. Am fost încredinþatã
lãuntric de acest lucru. Mã dusesem cãzutã ºi mã întorceam cu
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nãdejde tare! I-am promis sfântului cã mã voi duce în fiecare
an, dacã Domnul va rândui sã fie bine. Am fãcut operaþia ºi
dupã operaþie medicul oncolog mi-a zis: „Mulþumiþi Cerului cã
numai un infim procent de femei «surprind» cancerul de col în
stadiul zero!”

ªtiu cã Sfântului Nectarie îi datorez asta, Maicii Domnului
care s-a uitat nu la vrednicia mea (care nu existã), ci la cei trei
copii ai mei – de asta sunt convinsã! Anul trecut am ajuns, cu
ajutorul Domnului, de douã ori, anul acesta la fel: la hramul la
Sfântului Ioan Rusul ºi o datã la hramul Sfântului Nectarie.
Anul acesta, acum, recent, m-am întors ºi vreau sã spun tuturor
celor care, într-un fel sau altul, suntem încercaþi: trãim într-o
lume atât de degradatã sufleteºte, plinã de nonvalori, încât toate
necazurile, bolile, greutãþile sunt mila Domnului asupra noastrã!
Ar fi bine sã ne cercetãm cu toþii sufletele ºi sã scoatem gunoiul
ce zace acolo... Prin spovedanie, Sfânta Împãrtãºanie, prin
întoarcerea la Dumnezeu ºi sfinþii Lui, eu una Îi mulþumesc
Domnului cã m-a trecut prin aºa o încercare, Îi mulþumesc cã
mi-a dat boala asta, fiindcã dacã nu, azi cred cã eram moartã
sufleteºte! Am învãþat mai multe ºi nãdãjduiesc în Domnul cã
totul va fi bine dacã El va dori!

Las, pentru cei doritori, telefonul/faxul din Eghina:
00302297053821; 0030/00302297053806; 00302297053998;
pentru cei care cunoaºteþi engleza, o puteþi cere pe maica
Hristonimphi (cunoaºte engleza). Celor care vor ulei din candela
sfântului, din Eghina, vã dãruiesc cu mare drag. Adresa mea de
e-mail este: sfnectarie@gmail.com. Þin sã vã spun cã la îndem-
nul unei doamne cunoscute în Eghina am ajuns, cu darul Dom-
nului, ºi la Nea Makri, unde este Sfântul Efrem cel Nou. Reco-
mand din toatã inima sã îl „cãutaþi”, citind cartea cu noi minuni
ale Sfântului Efrem, apãrutã la Editura Sophia (ºi veþi înþelege
de ce). Mergeþi ºi la Malevi dacã puteþi, ºi acolo veþi afla mân-
gâiere ºi dar de la Domnul. Iertaþi pentru tot ºi Domnul sã ne
miluiascã pe toþi!

(Grecu Anamaria, Brãila)
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l  m

„Mergeþi la moaºtele lui...”

Dacã ne rugãm cu credinþã ºi cu lacrimi, Sfântul Nectarie
ne ajutã! Este ºi cazul meu, ca ºi al multor altor oameni despre
care am citit. Prima datã am auzit de Sfântul Nectarie în urmã
cu doar câteva luni, când o mãicuþã i-a dat mamei mele acatis-
tul sfântului.

Tatãl meu era atunci grav bolnav. La numai 53 de ani, doc-
torii i-au pus un diagnostic nemilos: stenozã aorticã. Trebuia
operat pe cord deschis. Era singura lui ºansã de a trãi. Am primit
vestea cu fricã ºi cu lacrimi. Era totuºi vorba despre o intervenþie
pe inimã. De parcã nu ar fi fost destul, tatãl meu mai cãpãtase
ºi o infecþie gravã, localizatã tot pe inimã. Aceastã boalã i-a dat
dureri articulare ºi musculare cumplite, nu mai putea respira
aproape deloc, timp de douã sãptãmâni a dormit câte 10–15 mi-
nute pe noapte ºi numai în ºezut. Era cumplit, iar noi eram
legaþi ºi de mâini ºi de picioare.

Am aflat despre un doctor pe care îl pomenesc mereu în
rugãciunile mele, dar cãruia nu-i pot da numele, pentru cã nu
i-am cerut permisiunea. Profeseazã la Spitalul Militar din Bucu-
reºti ºi, sigur, se recunoaºte în aceste rânduri. Deºi am ajuns cu
greu la el, pentru cã e foarte aglomerat, Dumnezeu a vrut ca el
sã fie cel care aici, pe pãmânt, ne-a ajutat. Spun asta deoarece
din ceruri am primit ajutor divin cum nici nu speram cã se va
întâmpla vreodatã. În situaþia datã, speranþele noastre se ames-
tecau cu lacrimile de durere.

Singurul lucru care ne-a mai rãmas atunci de fãcut a fost
sã ne rugãm. Eu ºi mama mea am început sã Îl rugãm pe
Dumnezeu sã facã o minune ºi sã nu-l ia pe tata aºa de devreme.
Eu cred cã Dumnezeu ne-a trimis ajutorul lui prin Sfântul
Nectarie. În focul acestor grele încercãri, am avut un vis, iar în
acel vis tatãl meu mi-a promis cã se va face bine. Mi-a dat
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speranþã visul meu. ªtiam cã nu era înºelare diavoleascã. Încer-
carea cea grea nu a fost operaþia în sine, care a decurs bine, ci
faptul cã, la douã sãptãmâni dupã intervenþie, tata a fãcut un
stop cardiac de zece minute ºi încã trei de câteva secunde. Atunci
am crezut cã totul se prãbuºeºte, atunci ne-a fost teamã cã-l
vom pierde. Mama trãia cu calmante, fratele meu stãtea mai
mult la spital decât acasã, iar pe mine m-a copleºit durerea.

Ca prin minune, exact aºa cum Îl rugaserãm noi pe Dumne-
zeu, tata ºi-a revenit. Infecþia de la inimã s-a vindecat, i-a fost
montat un stimulator cardiac, noua valvã funcþioneazã cum
trebuie. De câteva zile a venit acasã ºi e foarte bucuros. E ade-
vãrat cã el e un om activ de felul lui ºi cã îi e greu sã nu poatã
face tot ceea ce fãcea înainte de operaþie, motiv pentru care nu
prea stã el degeaba, dar se simte din ce în ce mai bine, atât
fizic, cât ºi psihic. A suferit ºi o depresie postoperatorie ºi nu e
de mirare, atâta timp cât a stat în spital aproape trei luni ºi a avut
complicaþii peste complicaþii.

Acum, slavã Domnului, putem sã ne bucurãm. Ne-am rugat
la Mântuitorul Iisus Hristos, la Fecioara Maria, la toate Puterile
Cereºti, ºi ne-au ajutat. Sfântul Nectarie a mijlocit pentru noi
în tot acest timp. Am simþit ajutorul lui cel sfânt ºi sper sã mã
ajute Dumnezeu sã respect toate promisiunile pe care i le-am
fãcut. Rugaþi-vã lui cu credinþã ºi vã va ajuta. Mergeþi la moaºtele
lui, în þarã, la Mãnãstirea Radu Vodã din Bucureºti sau în Grecia,
dacã puteþi. Nu vã pierdeþi speranþa ºi credeþi în el. Dumnezeu
sã vã ajute.

(Simona Dumitru, Rm. Sãrat)



l m231l m

Nota editorului:

l  m

O mãrturie de suflet...

Danion Vasile

Cu ajutorul lui Dumnezeu, am editat o nouã carte despre
minunile Sfântului Nectarie. ªi cred cã a venit momentul sã
precizez câteva lucruri.

În anul 2002, am primit binecuvântarea PS Varsanufie Pra-
hoveanul (care pe atunci era ºi stareþ al Mãnãstirii Radu Vodã
ºi îmi era duhovnic) sã strâng mãrturii despre minunile Sfântului
Nectarie. Nu dupã multã vreme, pe data de 26 septembrie 2002,
s-a nãscut prima mea fiicã, Nectaria (care a fost botezatã chiar
de PS Varsanufie la primul hram al sfântului þinut la Mãnãstirea
Radu Vodã).

Exact în ziua în care s-a nãscut Nectaria mi s-a propus sã
lucrez ca director al Editurii Bunavestire din Galaþi, dupã ce
cele douã sedii – din Bacãu ºi Galaþi – se separaserã). Trebuie
spus cã Editura Bunavestire îl fãcuse cunoscut pe sfânt în þara
noastrã prin tipãrirea primelor cãrþi devenite reper: cea roºie,
coordonatã de pãrintele diacon Nicuºor Morlova – Sfântul
Nectarie Taumaturgul – ºi cea albastrã, scrisã de Sotos Hondro-
poulos – Sfântul secolului nostru). În perioada respectivã rãmã-
sesem fãrã loc de muncã, aºa cã ajutorul sfântului nu a întârziat
sã se arate, dându-mi posibilitatea nu numai sã îmi gãsesc un
serviciu, ci mai ales sã tipãresc cãrþi duhovniceºti – vieþi de
sfinþi, paterice, învãþãturi ale Sfinþilor Pãrinþi. Colaborarea cu
editura respectivã (care ulterior ºi-a schimbat numele în Editura
Egumeniþa) mi-a marcat viaþa, aºa cã le mulþumesc celor care
se ostenesc acolo pentru sprijinul oferit. În anul 2003 am reuºit
sã tipãresc – în volumul Noi minuni ale Sfântului Nectarie
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(Editura Bunavestire, Galaþi, 2003) – câteva dintre primele
minuni fãcute de sfânt în þara noastrã. Cartea a fost primitã cu
mult drag de cititori.

Au trecut ºapte ani în care am strâns mãrturii despre Sfântul
Nectarie. În august 2010 i-am cerut sprijinul lui Ciprian Voicilã
pentru definitivarea cãrþii, întrucât era vorba de o cantitate mare
de mãrturii care trebuiau tipãrite, iar eu lucram în paralel la
strângerea de mãrturii fãcute de sfinþii închisorilor. El nu numai
cã s-a ocupat de îngrijirea ediþiei, ci a ºi adus alte noi mãrturii.

Cartea respectivã a fost lansatã de praznicul Sfântului Necta-
rie din Eghina, pe 9 noiembrie 2010. De atunci, numãrul celor
care au trimis mãrturii, în urma apelului din carte, a crescut
considerabil. Am primit atât de multe mãrturii, încât era prea
mult material pentru a fi tipãrit într-un singur volum. Am selec-
tat deci majoritatea mãrturiilor despre vindecãri minunate pen-
tru acest volum, iar celelalte mãrturii vor vedea în curând lumina
tiparului, în volumul Minunile Sfântului Nectarie – Din Eghina
româneascã.

Ele vor vedea lumina tiparului la Editura Areopag, o editurã
care are povestea ei. Cu câþiva ani în urmã, PS Varsanufie, care
îmi era duhovnic, mi-a dat ascultare sã îmi deschid propria
editurã. Dar, dupã ce m-am ocupat de toate actele necesare, nu
am avut curajul de a porni activitatea, preferând sã lucrez la
Editura Egumeniþa – ºi nu am fãcut ascultare, lucru care nu
avea cum sã aibã roade bune... Dar, din pricina unor anumite
ispite pe care nu e cazul sã le amintesc aici, am fost nevoit sã
îmi schimb locul de muncã. ªi atunci, la începutul acestui an,
s-a nãscut Editura Areopag. M-am rugat Sfântului Nectarie sã
mã ajute în aceastã lucrare, ºi mare este bucuria mea cã am
reuºit sã reeditez deja volumul Minuni în România, sã tipãresc
cartea de faþã, ºi sã pregãtesc noul volum cu Minuni din Eghina
româneascã. Am exportat aici proiectul pornit la Editura Egume-
niþa (care, de altfel, mi-a solicitat sã precizez în aceastã carte
cã viitoarele mãrturii despre ajutorul Sfântului Nectarie trebuie
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trimise direct pe adresa Editurii Areopag, pentru a se evita
eventualele încurcãturi cu poºta).

În anul 2003 am scris despre Mãnãstirea Radu Vodã,
numind-o Eghina româneascã – ºi aºa ºi este. Cititorilor le-a
plãcut aceastã sintagmã, care s-a rãspândit odatã cu faima
mãnãstirii din Bucureºti. Cred cã este momentul sã scriu, pentru
prima datã, ceva legat de aducerea moaºtelor Sfântului Nectarie
la aceastã binecuvântatã mãnãstire. Mã rog lui Dumnezeu sã
mã acopere cu harul Sãu atunci când dau aceastã mãrturie.

Auzisem de Sfântul Nectarie dinainte ca prima carte despre
el sã fie tipãritã în limba românã. În anul 1998 m-am rugat lui
sã mã ajute sã ajung profesor de religie, dând un examen la
care aveam multã materie de pregãtit (ºi timpul era foarte scurt,
întrucât tocmai mã întorsesem din luna de miere). Sfântul m-a
ajutat ºi, pentru o vreme, am fost profesor de religie.

Nu dupã multã vreme, când soþia mea a rãmas însãrcinatã,
ne-am hotãrât ca, dacã vom avea o fatã, sã îi punem numele
Nectaria. (În acea perioadã, când încã nu se prea ºtia în þara
noastrã despre Sfântul Nectarie, e puþin probabil sã fi existat
alte fete cu acest nume în România – eu unul nu auzisem de
niciuna.) Unii ne-au spus cã e un nume ciudat, nepotrivit, dar
nouã ne plãcea sã avem o fatã ocrotitã de Sfântul Nectarie. Dar
soþia mi-a dãruit atunci un bãiat, pe care l-am pus sub ocrotirea
Sfântului Apostol Codrat, Nectaria venind pe lume abia în
2002. În acel an, eram foarte triºti cã trebuia sã ne mutãm din
apartamentul în care locuiam în gazdã. ªi, cu multe încercãri,
am reuºit sã ne mutãm, cumpãrând un apartament în apropierea
Mãnãstirii Radu Vodã, unde aveam duhovnicul. Atunci a fãcut
Sfântul Nectarie o altã minune, ajutându-ne sã obþinem banii când
pãrea cu neputinþã (am scris mai pe larg despre aceasta, iniþial
în volumul meu Cartea nunþii, Editura Nemira, 2003; textul a
fost inclus în cartea Noi minuni ale Sfântului Nectarie, de unde
a fost preluat – cu toate celelalte mãrturii din România – în
volumul Sfântul Nectarie – Minuni în România)
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Dar, dacã despre ajutorul cu casa am scris încã din 2003, o
altã minune am trecut-o sub tãcere mai mult de zece ani – ºi
cred cã e momentul sã o fac cunoscutã acum. Ceea ce m-a con-
vins sã fac aceastã mãrturie a fost o altã minune, care deschide
volumul Minunile din Eghina româneascã). Pãrintele Bogdan
Ionuþ Vãduva povesteºte printre altele cum, cerându-i maicii
stareþe de la Mãnãstirea Sfânta Treime din Eghina o pãrticicã
din moaºtele Sfântului Nectarie pentru biserica din Bucureºti
unde slujeºte, maica l-a refuzat cu delicateþe, spunându-i cã în
Bucureºti sunt moaºte la Mãnãstirea Radu Vodã, care „este un
loc ca ºi Eghina, unic”. (ªi i-a dãruit pãrintelui, ca binecuvântare
pentru parohia sa, o icoanã – de care se leagã minunea relatatã
acolo.)

Întrucât pãrticele din moaºtele Sfântului Nectarie au ajuns
în ultimii ani la mai multe schituri ºi mãnãstiri din diferite pãrþi
ale þãrii noastre, am sã spun ceva despre aducerea sfintelor
moaºte la Mãnãstirea Radu Vodã.

În septembrie 2001, PS Varsanufie Prahoveanul, fostul meu
duhovnic – care avea evlavie faþã de Sfântul Ierarh Nectarie –
a fost hirotonit ca episcop.

 Eu mã aflam într-un pelerinaj în Grecia în acea perioadã.
Aveam la mine o scrisoare oficialã, prin care el cerea Mãnãstirii
Sfânta Treime din Eghina o parte din moaºtele Sfântului Nectarie
pentru Mãnãstirea Radu Vodã, unde era stareþ. Înainte de a
pleca eu în acel pelerinaj, el mã binecuvântase sã aduc acel
mare dar pentru mãnãstire, spunându-mi cã le va cere ºi pãrin-
þilor din mica obºte bucureºteanã sã se roage pentru ca demersul
sã fie încununat de succes.

Dar organizatorul pelerinajului, care era un ucenic al pãrin-
telui Dionisie de la Colciu, vrând sã petreacã mai multe zile în
Sfântul Munte Athos, dupã ce ne-am închinat la moaºtele
Sfântului Spiridon în insula Corfu, a decis sã plecãm direct spre
Athos, fãrã sã mai trecem prin Eghina.
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Tristeþea mea a fost mare, dar am nãdãjduit cã rugãciunile
duhovnicului meu ºi ale celor care s-au mai rugat pentru aduce-
rea moaºtelor în România nu vor rãmâne neascultate. Am cerut
ºi altor pãrinþi de la Sfântul Munte Athos sã se roage pentru
aceasta. ªi, în mai puþin de un an, Sfântul Nectarie a venit
– prin moaºtele sale –, la Mãnãstirea Radu Vodã.

Aºa cum Sfântul Nectarie, în copilãria sa – când îl chema
Anastasie – îi scrisese lui Hristos, ºi Acesta îi împlinise cererea,
deºi scrisoarea ajunsese pe mâna unui negustor credincios, tot
aºa sfântul însuºi a primit scrisoarea PS Varsanufie – deºi cererea
nu ajunsese la destinatar, la mãnãstirea din Eghina.

Într-o frumoasã frescã, pictatã în clopotniþa mãnãstirii dupã
aducerea sfintelor moaºte, Sfântul Nectarie din Eghina îi închinã
Domnului Hristos Mãnãstirea Radu. Lângã sfânt, în genunchi,
este zugrãvit ºi PS Varsanufie. Autorul frescei a zugrãvit imagi-
nea fãrã ºtirea PS Varsanufie, care din smerenie ar fi putut sã se
împotriveascã. Dar cred cã imaginea este foarte potrivitã, cãci
vorbeºte în mod tainic despre o legãturã duhovniceascã foarte
strânsã. Eu însumi m-am convins de aceastã legãturã, într-un
chip minunat. Odatã, când PS Varsanufie se afla în Grecia, l-am
visat în chip minunat lângã moaºtele Sfântului Nectarie, care
era viu în raclã ºi mi-a vorbit. Nu ºtiam cã duhovnicul meu
plecase din România în Eghina. Vorbind cu el la telefon, mare a
fost mirarea mea când am aflat cã el fusese chiar la moaºtele
sfântului. (De altfel, sfântul îl ºi vindecase cu ani în urmã,
arãtându-i-se când era foarte bolnav ºi sleit de puteri; întâmpla-
rea cu pricina a fost relatatã într-o anumitã publicaþie, însã fãrã
obiectivitate, nefiind o mãrturie directã.)

De ce am scris despre minunea cu scrisoarea care nu a mai
ajuns din Eghina, minune despre care – ca ºi despre altele –
PS Varsanufie s-a sfiit sã vorbeascã? Tocmai pentru cã ºtiu faptul
cã ºi alte biserici, mãnãstiri ºi schituri din þara noastrã vor sã
primeascã acelaºi dar – o micã parte din moaºtele Sfântului
Nectarie – aºa cum a primit Mãnãstirea Radu Vodã ºi apoi ºi
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alte sfinte locaºuri, în ultimii ani, dupã multe rugãciuni ºi
stãruinþe.

Secretul obþinerii unui asemenea dar – fie cã este vorba de
sfinte moaºte de la Sfântul Nectarie din Eghina (sau de la Sfântul
Ioan Rusul, de la Sfântul Ioan Maximovici sau de la alþi sfinþi
mari fãcãtori de minuni) – este unul singur: stãruinþa în rugã-
ciune. Aºa cum s-a rugat în 2001 ºi pãrintele Varsanufie ºi alþi
monahi sau credincioºi, ºi rugãciunea le-a fost ascultatã nu dupã
multã vreme.

Oricum, în ultimii ani Sfântul Nectarie a fãcut o mulþime
de minuni în toatã lumea, nu doar în locurile în care se aflã
pãrticele din sfintele sale moaºte (de altfel, aºa cum îi mãrturisea
unei femei în chip minunat, rãspândirea acestor sfinte moaºte
în toatã lumea a fost tot o lucrare a lui Dumnezeu, care altfel ar
fi putut sã îl lase cu trupul întreg – precum sunt Sfântul Spiridon
ºi alþi sfinþi).

Þara noastrã, care este cu adevãrat o Grãdinã a Maicii Dom-
nului (aºa cum a spus chiar Prea Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu),
este un pãmânt binecuvântat. ªi, în ultimii ani din ce în ce
mai multe locuri sunt binecuvântate de Sfântul Nectarie. ªi,
încet-încet, cu toate ispitele ºi tulburãrile care vin din lucrarea
diavolului, Eghina româneascã devine din ce în ce mai mare...
ªi creºte, spre slava lui Dumnezeu, peste tot unde existã evlavie
faþã de sfântul fãcãtor de minuni...

Danion Vasile
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Anexe:

l  m

Din învãþãturile sfinþilor
despre crucea bolnavului

Filosofia bolii
Sfântul Teofan Zãvorâtul: „Domnul este aproape de dumnea-

voastrã, ºi Maica Domnului, ºi cerul cu ajutãtori grabnici vã vor
înconjura. Iar de bolit cu toþii bolim ºi ieºire nu mai zãrim.
Oare întâmplãtor este acest lucru?! Oare ei nu vãd?! ªi vãzând,
oare nu împreunã-pãtimesc cu noi, ºi nu sunt gata sã ne ajute?!
ªi, totuºi, ne lasã sã ne chinuim. De vreme ce ei sunt cu totul
dragoste, înseamnã cã nu îngãduie aceasta cu duºmãnie. ªi, dacã
aºa stau lucrurile, ce vrea sã fie asta?

Acelaºi lucru care se întâmplã între plãcinta coaptã în cuptor
ºi gospodinã. Daþi plãcintei simþire, gândire, limbã... Ce i-ar
spune ea gospodinei? «Matuºca! M-ai pus aici ºi mã prãjesc...
Nicio fãrâmiturã din mine n-a rãmas neprãjitã, totul mã arde
ceva de nerãbdat... ªi necazul este cã nici ieºire de aici nu vãd,
nici sfârºit la chin nu ºtiu de unde sã aºtept. Mã întorc la dreapta,
mã întorc la stânga, înainte ori înapoi, ori în sus: peste tot închis,
iar cãldura e de nesuferit. Ce þi-am fãcut? De ce asemenea duº-
mãnie din partea ta?» ºi aºa mai departe. Daþi gospodinei putinþa
de a înþelege graiul plãcintei. Ce i-ar rãspunde ea? «Ce duºmã-
nie? Dimpotrivã, eu pentru tine lucrez. Rabdã puþin, ºi ai sã
vezi cât de frumoasã ai sã ieºi! ªi ce mireasmã se va rãspândi
din tine în toatã casa! Ceva de minune! Aºa încât fã bine de
mai rabdã puþin ºi vei vedea bucurie.» Aþi luat cunoºtinþã de
spusele plãcintei – acum bãgaþi la cap ºi spusele gospodinei ºi
treceþi cu seninãtate la aºteptarea deznodãmântului fericit.”
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Cât de simplu este sã explici altuia aceastã teorie, ºi cât
este de greu sã þi-o spui þie, atunci când te afli pe patul bolii.
Nu vrem sã credem cã boala ne curãþeºte sufletul, preferãm sã
fim sãnãtoºi. ªi totuºi, plãcinta care nu trece prin cuptor nu
poate fi mâncatã…

Sensul vieþii
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Atunci când oamenii nu prind

sensul cel mai profund al vieþii, se chinuiesc chiar ºi atunci când
primesc binecuvântãrile lui Dumnezeu ºi prilejurile pe care El
le dã pentru mântuirea lor. În timp ce acela care se aºazã corect
duhovniceºte, de toate se bucurã. ªi mai slab la minte sã fie, se
bucurã. ªi sãrac sã fie, tot se bucurã.”

Nu este de mirare cã este aºa. Cum sã nu se chinuiascã cei
care nu înþeleg sensul vieþii, câtã vreme prilejurile de mântuire
nu sunt decât stavile împotriva patimilor ºi a poftelor? ªi iatã
cã dacã cei slabi la minte aflã acest sens pot gusta o fericire
care le este strãinã celorlalþi. Mântuirea nu presupune un
examen în faþa unor profesori universitari. Hristos nu a propo-
vãduit necesitatea diplomelor universitare pentru mântuire.

Acest fapt îl înþeleg bolnavii care, deºi sunt apãsaþi de dure-
rile lor, pregustã liniºtea ºi dulceaþa raiului…

Mucenicia bolii
Cuviosul Paisie Aghioritul: „De obicei noi spunem: «sã ne

îngrijim ca bolnavii sã fie mai întâi ajutaþi omeneºte, iar în ceea
ce nu vor putea fi ajutaþi omeneºte, îi va ajuta Dumnezeu». Dar
nu trebuie sã uitãm cã, pentru ca oamenii care suferã de o boalã
gravã sã fie ajutaþi omeneºte, ei trebuie sã treacã printr-o mare
suferinþã, printr-o adevãratã mucenicie. Trebuie sã facã o mul-
þime de consultaþii, operaþii, transfuzii, chimioterapii, radiote-
rapii. Înþepãturi pentru transfuzii, înþepãturi pentru perfuzii...
Sã i se gãureascã venele, sã-i bage hranã pe nas, sã nu poatã
dormi... Iar toate acestea pentru ca sã se facã ceea ce este ome-



l m239l m

neºte. Ai înþeles? Nu este ceva simplu cum e, de pildã, o ranã
care a adunat puroi ºi trebuie spartã ca sã iasã puroiul, dupã
care se tãmãduieºte. Ci aici toate acestea sunt o întreagã proce-
durã. De aceea nu trebuie sã stãm liniºtiþi ºi sã spunem: «este
în regulã, bolnavul acesta a ajuns pe mâinile unor medici buni»,
ci sã avem în vedere cã, pentru a fi ajutat medical, bolnavul
trebuie sã treacã printr-o întreagã suferinþã, iar noi sã ne rugãm
cu durere pentru el, ca sã-i dea Hristos rãbdare.”

Cât de simplu este sã ne debarasãm de bolnav, ducându-l
la un spital ºi lãsându-l pe mâinile medicilor… Dar ar trebui sã
ne dãm seama cã în spital îi este ºi mai greu, pentru cã este
lipsit de dragostea familiei. Acolo este tratat ca un obiect, ca un
produs fabricat pe bandã rulantã. Dacã îl tratãm cu indiferenþã,
s-ar putea ca ajutorul medicilor sã fie fãrã efect.

Preotul de spital
Sfântul Antonie de la Optina: „Scrii cã nu ai folos de la preoþii

din Moscova ca de la pãrinþii de prin sihãstrii. Asta poate ºi pen-
tru cã nu este prooroc dispreþuit decât în patria lui (Matei 14, 57),
ºi neluat în seamã. Aºa cã nu ei (preoþii din Moscova) sunt
vinovaþi, ci cei care cautã folosul duhovnicesc fãrã credinþã.
Existã oameni smeriþi, care pot primi ceva de folos de la orice
preot, ºi existã oameni fãrã smerenie, care nu numai cã nu se
încred întru totul în preoþii aflaþi încã în viaþã, dar nu se încred
nici mãcar în Pãrinþii plecaþi dintre noi, în cei cinstiþi de Bisericã.
Aºa cã doresc fierbinte ca ºi tu, ucenic fãrã fãþãrnicie, sã fii ca
cei dintâi, nu ca ceilalþi, pentru ca Domnul sã poatã privi ºi
asupra smereniei tale, ºi nu va mai trebui sã te duci nici prin
pustii, nici la Ierusalim. Cãci împãrãþia lui Dumnezeu nu se
aflã pe cine ºtie ce munte înalt, ci jos, pe pãmânt, de vreme ce
cei cu inima smeritã o vor afla înlãuntrul lor.”

Sunt bolnavi care, dacã nu gãsesc un preot de spital foarte
sporit duhovniceºte, refuzã sã se spovedeascã. Dar Hristos ne
trimite în fiecare moment ceea ce ne este de trebuinþã. Nu este
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ºi mai sporit preotul de spital? Nu e nimic. Înseamnã cã bolna-
vului îi este de ajuns sã se spovedeascã la el. ªi, în situaþii limitã,
Dumnezeu rânduieºte sã ajungã la bolnav preoþi cu viaþã sfântã.
ªi nu neapãrat chemaþi în chip minunat, cum era uneori chemat
la cãpãtâiul bolnavilor Sfântul Ierarh Ioan Maximovici. Ci prin
întâmplãri rânduite de Dumnezeu, care, în cele din urmã, tot
mici minuni sunt…

Fuga de împãrtãºanie
Sfântul Nicolae Velimirovici: „Unul din voi spune: «Nu tre-

buie împãrtãºiþi.» «Nu trebuie împãrtãºiþi», zice el, «fiindcã
existã credinþa cã bolnavul va muri dacã se împãrtãºeºte».
Celãlalt spune: «Ba trebuie, fiindcã este pãcat sã plece creºtinul
neîmpãrtãºit din aceastã lume.»

Eu þin partea celui de-al doilea, fiindcã Biserica porunceºte
lucrul acesta. Mulþi pustnici, care au trãit departe de biserici ºi
preoþi, se temeau sã nu moarã neîmpãrtãºiþi, ºi se rugau fierbinte
lui Dumnezeu sã le trimitã înainte de moarte un preot cu Sfânta
Împãrtãºanie. Pronia bunã a lui Dumnezeu împlinea cererea
acestor bineplãcuþi ai Sãi ºi le trimitea un slujitor al altarului
pentru a-i împãrtãºi cu Sfintele Taine. Odatã împãrtãºiþi, ei se
luminau de bucurie ºi se despãrþeau de aceastã lume mulþumiþi
ºi liniºtiþi. Erau cazuri când bolnavul însuºi a dorit sã se împãr-
tãºeascã, dar a murit mai înainte sã ajungã preotul, iar apoi s-a
întors la viaþã, a primit Împãrtãºania ºi a murit din nou. Un
asemenea caz s-a întâmplat nu demult în apropiere de Kralievo.
Asemenea cazuri aratã limpede care este voia lui Dumnezeu.

Este o prostie credinþa cã bolnavul trebuie sã moarã dacã
se împãrtãºeºte. Multe exemple vii aratã cã se întâmplã tocmai
pe dos. Eu însumi am fost de faþã la împãrtãºirea câtorva oameni
grav bolnavi, despre care se credea cã vor muri sigur. Ei bine,
sunt vii ºi azi. Dacã bolnavii mor de la împãrtãºire, ar fi logic sã
credem cã ºi sãnãtoºii se îmbolnãvesc de la ea – iar asta este o
prostie ºi o hulã. Dacã s-a întâmplat ca vreun bolnav sã moarã
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dupã împãrtãºire, n-a murit de la împãrtãºire, ci de la boalã.
Aºa i-a fost soarta de la Dumnezeu – dar a murit cu sufletul
curãþit ºi iertat, împãcat cu Dumnezeu ºi oamenii.

Omul întreg la minte se gândeºte la moarte ºi când e
sãnãtos, darmite când este bolnav. În aceastã împãrãþie a muririi
nimic nu este mai credibil decât moartea. Dumnezeu i-a zis
bogãtaºului sãnãtos, care îºi fãcea planuri cu bãtaie lungã în
privinþa averii sale: Nebunule, în noaptea asta vor lua de la tine
sufletul tãu – iar cele pe care le-ai strâns, ale cui vor fi?

Când bolnavul moare, cel care l-a lipsit de împãrtãºire se
cãieºte amar. Într-un oraº s-a îmbolnãvit un om. Faptul a ajuns
la urechile preotului, care a venit ºi i-a propus sã se spovedeascã
ºi împãrtãºeascã. Soþia i-a tãiat vorba, zicând: «Nu e pe moarte,
pãrinte, nu e pe moarte!» Preotul a plecat. În noaptea aceea,
bolnavul a murit. Atunci, femeia a început sã se tânguiascã:
«Vai de mine, de ce nu l-am lãsat sã se împãrtãºeascã!»

Or, nu ºtiþi, fraþilor, cã Împãrtãºania preþuieºte pentru om
cât toate pomenile?

Pace vouã de la Dumnezeu!”
Niciun creºtin nu are niciun motiv pentru a-l împiedica pe

bolnav sã se spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã. Dacã totuºi o
face, se poate ca prin fapta sa sã îºi piardã mântuirea.

Sãnãtate sau virtute?
În Minunile Maicii Domnului citim: „Odinioarã, lui Gherman

cãlugãrul, care era bolnav, i s-a arãtat Maica Precista, spre care
avea mare evlavie, ºi i-a zis: «Ce doreºti? Sãnãtate sau înþelep-
ciune?» Gherman, socotind bine, s-a rugat sã-i dea înþelepciune.
ªi înþelepciune i-a dat.

Prin acea înþelepciune dãruitã de sus, el a învãþat ºi ºtia
bine: elineºte, latineºte ºi evreieºte, încât nu se afla nimeni în
acea vreme care sã ºtie aºa de bine ca el.”

Când suntem bolnavi, sã ne întrebãm ºi noi: ce dorim mai
mult, vindecarea sau mântuirea? ªi, dacã vrem mântuirea, sã
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înþelegem cã Dumnezeu ºtie mai bine decât noi cum o putem
dobândi. ªi tot El ne ºi rânduieºte calea de mântuire…

Prima fazã a nebuniei
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Pe cei nebuni, oamenii îi înne-

bunesc ºi mai mult. Când nebunia este într-o fazã de început,
se poate iconomisi cumva.”

De ce oamenii îi înnebunesc ºi mai mult pe cei care sunt la
începutul nebuniei? Pentru cã sunt mai bolnavi decât nebunii:
sunt lipsiþi de inimã. Ar putea sã îi ajute sã îºi revinã la normal,
dar nu o fac. Îi trateazã ca pe niºte obiecte, nu ca pe niºte oameni.
Le convine într-un fel faptul cã nebunii le sunt inferiori. Prezenþa
unui om aflat în prima fazã a nebuniei zgândãreºte orgoliul
celui mândru: are în permanenþã pe cineva la care sã se rapor-
teze fãrã sã îi fie teamã cã va ieºi pe locul doi.

Abia când nebunia avanseazã, privitorul îºi regretã prostia.
Regretã cã nu a întins la timp mâna pentru a-l ajuta pe celãlalt.
Dar este prea târziu pentru regrete: a refuzat crucea de a-l ajuta,
acum are de purtat o cruce mai grea – aceea de a-l îngriji.

Paºaportul încercãrilor
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Pentru a merge cineva în raiul

cel dulce, trebuie sã mãnânce aici multe amãrãciuni, ca sã
primeascã în mânã paºaportul încercãrilor. Dacã ai ºti ce se
întâmplã la spitale! Ce drame! Ce dureri are lumea! Câte mame,
sãrmanele, fac operaþii, se gândesc la copilaºii lor ºi sunt
cuprinse de neliniºte pentru întreaga lor familie! Câþi familiºti
au cancer, fac radioterapie ºi se chinuiesc! Sã nu poatã lucra ºi
sã aibã de plãtit chirie ºi o mulþime de alte datorii! Dacã unii
sunt sãnãtoºi ºi nu o pot scoate la capãt, cu cât mai mult atunci
când cineva este bolnav ºi se sileºte sã lucreze pentru a putea
face faþã cât de cât la îndatoririle lui.”

Încercãm sã trecem prin viaþã cãutând plãcerile, cãutând
odihna, ºi vrem ca în cele din urmã sã obþinem paºaportul
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mântuirii, pe care alþii l-au obþinut numai înfruntând mari ispite
ºi necazuri. Dacã se putea ca omul sã se mântuiascã fãrã sufe-
rinþã, oare Dumnezeu ne-ar mai fi dat aceste încercãri? ªi de ce
sã fie mai îngãduitor cu noi decât este cu alþii care sunt mult
mai curaþi la suflet decât noi?

Trist este cã, nefiind învãþat sã îºi poarte crucea, omul
modern rabdã necazurile fãrã sã înþeleagã cã au un rost, le
poartã ca ºi cum Dumnezeu nu i-ar purta de grijã. Este înge-
nuncheat de încercãri ºi nu are ochi sã vadã cã prin ele îºi poate
câºtiga mântuirea.

Neascultarea de duhovnic
În viaþa Sfântului Lavrentie de Cernigov citim:
„Mãicuþa egumenã A. trebuia sã meargã la Kiev pentru

rezolvarea unor probleme de mãnãstire. Cerându-i binecu-
vântare pãrintelui Lavrentie pentru a pleca la drum, acesta îi
rãspunde:

– Nu e bine sã mergi acum, mai îngãduie puþin.
Mãicuþa a sãrutat mâna pãrintelui, dar a insistat sã meargã

atunci. ªi a doua zi s-a pornit la drum fãrã binecuvântare. Când
se apropiau de Kiev, mãicuþei egumene i s-a fãcut rãu ºi a stat
cinci zile în pat, neputându-se miºca, ºi nici nu a rezolvat vreo
problemã. S-a întors la Cernigov ºi a cerut iertare pãrintelui
pentru neascultare, dupã care povestea la toþi despre întâmpla-
rea aceasta, povãþuindu-le pe surori sã nu iasã niciodatã din
cuvântul Cuviosului Pãrinte.”

Ne place sã îl ascultãm pe duhovnic numai când ne cere sã
facem lucruri uºoare, lucruri plãcute. ªi nici nu ne trece prin
cap cã, dacã încãlcãm cuvântul sãu, putem fi pedepsiþi de
Dumnezeu cu boli sau alte necazuri. Nu ne dãm seama cã,
lepãdându-ne de cuvântul pãrintelui duhovnicesc, ne lepãdãm
ºi de Pãrintele Ceresc…
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Pregãtirea de moarte
Sfântul Nicolae Velimirovici: „Un altul, zãcând pe patul de

moarte, îºi mângâia prietenii zicând: «Nouã luni de zile m-am
chinuit ca sã vin în aceastã lume: oare sunt mult nouã luni de
chin ca sã ies din ea?»

ªi, cu adevãrat, boala dinainte de moarte are o mare însem-
nãtate. Ea le-a adus multor pãcãtoºi veºnica mântuire. Mii de
pãcãtoºi au luat cunoºtinþã de Dumnezeu ºi de sufletul lor
de-abia în vremea bolii de dinainte de moarte. ªi, luând
cunoºtinþã de aceste douã mari realitãþi, pe care le uitaserã
toatã viaþa, s-au pocãit cu amar, ºi-au plâns viaþa cheltuitã nebu-
neºte, s-au împãrtãºit; ºi astfel, curãþiþi prin lacrimile lor ºi prin
sângele lui Hristos, s-au învrednicit sã intre în luminatele curþi
cereºti. Este limpede, aºadar, cã boala de dinainte de moarte
vine din milostivirea lui Dumnezeu. Nu face nimic dacã rudele
ºi prietenii noºtri se chinuiesc în jurul nostru în vremea bolii
noastre de dinainte de moarte. Lucrul acesta este tot spre binele
lor. Prin aceastã slujbã, ei Îl îndatoreazã pe Fãcãtorul oame-
nilor, Care le va plãti însutit.”

Ar fi mult sã ne chinuim un minut pentru a ne bucura 10 ani?
La aceastã întrebare toþi am rãspunde negativ. Ar fi mult sã ne
chinuim nouã luni pentru a ne bucura mai mult de 1000 de ani?
La aceastã întrebare, rãspunsul este ceva mai dificil. De ce?
Pentru cã nu ne dãm seama cât de mari sunt binecuvântãrile
de care se împãrtãºesc cei care se mântuiesc.

Spune-i unui copil mic cã, dupã ce va trece printr-un tunel
întunecos, va ajunge la luminã. Nu îl va interesa, îi va fi fricã sã
intre. Dar spune-i cã la capãtul tunelului este mama lui. Va fugi
prin tunel.

Problema este cã nu avem credinþa cã la capãtul încercãrilor
se aflã cununa. ªi, dacã pierdem din vedere cununa, orice încer-
care devine peste mãsurã de grea.
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Roadele supãrãrii
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Când cineva are o stare sufle-

teascã bunã, durerea trupeascã se uºureazã. Iar când nu are,
starea rea sufleteascã îi afecteazã sãnãtatea. Ia drept pildã un
bolnav de cancer, cãruia medicii nu mai au ce sã-i facã. Dacã
crede în Dumnezeu ºi se aflã într-o atmosferã duhovniceascã
veselã, poate trãi mai mult, altfel se poate topi de supãrare ºi sã
se stingã în câteva sãptãmâni (…).

Se poate ca uneori cineva sã fie sãnãtos din punct de vedere
medical, analizele sã nu arate nimic rãu, dar, dacã are ceva
care îl chinuieºte sufleteºte, atunci sã nu fie pe deplin sãnãtos.
Pentru cã cele mai multe boli încep de la supãrare. Toþi oamenii
au câte un punct sensibil. ªi de aceea o supãrare pe unul îl va
lovi în stomac, pe altul în cap. (…)

Medicamentul cel mai bun pentru o boalã este bucuria
duhovniceascã, pentru cã ea împrãºtie harul lui Dumnezeu în
suflet. Bucuria duhovniceascã are cea mai mare putere
tãmãduitoare pentru toate bolile. Ea este alifia dumnezeiascã
care închide rãnile, în timp ce mâhnirea le iritã.

Supãrãrile pe care ni le produc alþii sunt prilejuri de a dobân-
di cununi. Dacã le rãbdãm, luãm cununa. Dacã nu, o pierdem.
ªi, odatã cu ea, puþin câte puþin, ne pierdem ºi sãnãtatea.
Meritã?”

Leacul uitat
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Mulþi copii s-au fãcut sãnãtoºi

cu Sfânta Împãrtãºanie. Atunci când citim Psalmul 145, prin
care Îl rugãm pe Dumnezeu sã opreascã hemoragiile, sã-L rugãm
sã-i ajute ºi pe copiii care au leucemie, dar ºi pentru ca sã existe
sânge la spitale pentru copiii care au anemie mediteraneanã.
Aceºti copii suferã o mucenicie mai mare chiar decât mucenicia
copiilor pe care i-a junghiat Irod. Copiii primesc rãsplata întreagã
din suferirea bolii, pentru cã nu au pãcate. Câþi copii mici nu
vom vedea în cealaltã viaþã în tagma muceniceascã ºi îngereascã
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a pruncilor! Prunci de douã luni sã fie operaþi, sã li se facã
injecþii ºi perfuzii. Unde sã afle vene la sãrmanii aceºtia? Îi
înþeapã când într-un loc, când în altul... Sã vezi copiii cu tumoare
la cap cum li se fac raze ºi li se pun furtunuri într-un cãpºor
atât de mic. Dacã unul mare nu poate suporta, cum vor suporta
copiii?”

Cât de puþini copii vin duminica la bisericã… Sunt puþini
pãrinþii care se ostenesc sã îi aducã la slujbã, mãcar pentru a se
împãrtãºi.

„Dar o sã facã deranj, o sã se supere lumea…”
Da, o sã facã puþin deranj, o sã se supere unii. Dar, dacã

vrem sã avem mâine tineri în bisericã, trebuie sã avem astãzi
copii care vin la slujbe.

Dacã ne gândim cât de mulþi copii se îmbolnãvesc, ar trebui
sã ne gândim cã nu existã alt ajutor pentru ei mai mare decât
cel venit de la Dumnezeu. Un copil care e împãrtãºit suferã mai
uºor boala decât unul care nu vine la slujbã.

ªi, chiar dacã nu îi vindecã pe toþi copiii bolnavi Sfânta
Împãrtãºanie – aºa cum de altfel nu îi vindecã nici pe toþi adulþii
– totuºi le picurã în inimi puþinã liniºte.

Binecuvântãrile aghiasmei
În Viaþa Sfântului Antonie de la Optina citim: „Pe lângã

împãrtãºania zilnicã, stareþul muribund mai cãuta uºurare în
neîncetatã rugãciune ºi în stropirea cu aghiasmã mare, mai ales
în zilele din urmã. Cerea ca nu numai el sã fie stropit, ci ºi patul
ºi toate colþurile, rostindu-se în acest timp versetele de la 8 la
13 ale Psalmului 50, începând cu cuvintele Stropi-mã-vei cu isop
pânã la ºi cu duh stãpânitor mã întãreºte. Când cererea i se înde-
plinea întocmai, era foarte alinat ºi exclama de câteva ori: «O,
cât de trebuincioasã este stropirea aceasta! Cât de prezent
devine harul lui Dumnezeu!»”

Dacã atunci când e sãnãtos creºtinul ia dimineaþa anafurã
ºi aghiasmã, pentru a se sfinþi, la vreme de boalã va simþi
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binecuvântarea pe care Dumnezeu o trimite prin acestea. Dar,
dacã atunci când e sãnãtos creºtinul se fereºte de ele, pentru a
nu-i fi piedicã pentru unele pãcate, la vreme de boalã nu va
avea credinþa cã ele îi pot fi de folos.

Complexul de inferioritate
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Atunci când (bolnavii) vor

înþelege cã infirmitatea este o binecuvântare a lui Dumnezeu,
se vor aºeza (duhovniceºte) ºi vor scãpa de complexul de infe-
rioritate.”

Când bolnavul va înþelege cã poartã o cruce care îi poate
aduce mântuirea, nu va avea de ce sã se simtã inferior celor care
trãiesc în patimi. Va înþelege cã ceea ce îi lipseºte este puþin
faþã de ceea ce le lipseºte celor care, deºi sunt sãnãtoºi, sunt
sãraci în credinþã ºi au sufletele bolnave.

Despre doctorii creºtini
În viaþa Sfântului Luca al Crimeei citim o întâmplare care a

avut loc înainte de intrarea sa în cler: „La începutul anului 1920,
una dintre comisiile de control a dat ordin ca icoana Maicii
Domnului din sala de operaþii sã fie datã jos de pe perete.
Doctorul Valentin a reacþionat puternic, fãrã sã-i fie teamã de
consecinþe. A plecat de la spital, anunþând cã se va întoarce
doar atunci când icoana Maicii Domnului va fi pusã la loc. Unul
din reprezentanþii comisiei a zis cu o dozã de ironie:

– Sala de operaþii este un serviciu public. Am despãrþit statul
de Bisericã. Dacã chirurgul vostru vrea sã se roage, treaba lui,
dar sã pãstreze icoana acasã la el!

Valentin a rãmas de neînduplecat. A repetat cã, dacã icoana
nu va fi pusã la locul ei, nu va mai intra în sala de operaþii.
Curajul lui a fost admirabil. Într-o epocã atât de grea, în care
era în pericol sã-ºi piardã serviciul, chiar ºi viaþa, medicul cre-
dincios a îndrãznit sã se confrunte pentru credinþa sa cu Puterea
care nu ezita sã pedepseascã cu moartea orice opoziþie.
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Insistenþa ºi credinþa lui neclintitã în Dumnezeu au adus
rezultate grabnice.

În ceasul acela au adus la spital un caz grav. Era soþia unuia
dintre ºefii partidului, care trebuia sã fie operatã imediat. Chiar
ea a cerut sã fie operatã de profesorul Valentin. Nu îl accepta
pe altul. L-au chemat în sala de vizite ºi l-au rugat sã facã ope-
raþia. Valentin a rãspuns cu statornicie:

– Îmi pare foarte rãu, dar dupã crezul meu nu pot intra în
sala de operaþii dacã mai întâi nu vor pune icoana la locul ei.

Soþul bolnavei ºi-a dat cuvântul cã în dimineaþa urmãtoare
icoana va fi la locul ei, dacã va face operaþia. Valentin a fost de
acord. S-a dus în sala de operaþii. Operaþia a reuºit. ªi soþul
bolnavei ºi-a þinut cuvântul. Icoana Maicii Domnului a fost
aºezatã la locul ei.”

În ziua de astãzi, din ce în ce mai mulþi oameni s-au obiºnuit
sã facã compromisuri. Cine nu le face e considerat prost. Unii
creºtini îºi stabilesc o ierarhie a compromisurilor: unele trebuie
spovedite, altele nu.

Iatã însã cã istoria ne oferã modele de creºtini care nu
au vrut sã renunþe la verticalitatea lor: doctorul Valentin
Voino-Iaseneþki, cel care a ajuns Sfântul Ierarh Luca – chirurgul
fãrã de arginþi, ar trebui sã fie un astfel de model.

„Dar e greu sã fii creºtin când colegii de breaslã duc o viaþã
necreºtinã.” „Dar nu toþi doctorii pot fi creºtini, de exemplu un
ginecolog trebuie sã facã avorturi…” Nu este adevãrat. Existã
ºi doctori care nu fac avorturi. Iar cei care le fac, nu sunt
creºtini… Sau poate sunt creºtini numai cu numele.

Despre harisma izgonirii demonilor
Sfântul Justin Martirul ºi Filosoful: „Cãci în toatã lumea, ca

ºi în cetatea voastrã, se gãsesc mulþi îndrãciþi pe care nu i-au
putut vindeca niciunul dintre exorciºtii, vrãjitorii ºi magicienii
voºtri, dar pe care mulþi dintre oamenii noºtri, dintre creºtini,
exorcizându-i în numele lui Iisus Hristos, Care a fost rãstignit
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sub Ponþiu Pilat, i-au vindecat ºi îi vindecã încã ºi acum, nimicind
ºi alungând demonii care îi þin în stãpânire pe oameni.”

Oamenii aleargã tot la vrãjitori pentru a scãpa de demoni.
De parcã vreun diavol ar avea motive sã le facã bine. De parcã
diavolul mai slab l-ar putea izgoni pe cel mai puternic, pentru
a-i lua locul. Dar nu este aºa.

Numai Dumnezeu poate izgoni demonii, numai cel care
aleargã la sprijinul Bisericii poate gãsi ajutor. Cu cât lumea se
afundã în pãcat, cu atât mai mare este numãrul celor care ajung
sã fie posedaþi. ªi din ce în ce mai puþini oameni înþeleg cã
singurul sprijin pentru aceºtia se aflã în Bisericã, nu în spitale
de psihiatrie. Acum, ca ºi acum douã mii de ani. Acum, ºi pânã
la sfârºitul lumii.

Mãsuri ºi mãsuri
Pãrintele Paisie a fost întrebat odatã: „Cel care suferã, dar

nu înfruntã duhovniceºte durerea, nu se curãþeºte (de pãcate)?”
La aceastã întrebare, plin de elan apologetic, un creºtin lipsit
de dreaptã mãsurã ar rãspunde triumfalist: „Nu, normal cã nu…
Dacã vrea sã se curãþeascã de pãcate, sã reziste eroic…”

Pãrintele Paisie Aghioritul a rãspuns însã altfel: „Mireanul
se curãþã, nu însã ºi monahul.”

În virtute sunt mãsuri ºi mãsuri. Rãspunsul pãrintelui Paisie
e într-un fel reprezentativ pentru modul ortodox de apreciere a
oricãrei situaþii: nu e bine sã se generalizeze întotdeauna. Pe
cât este de adevãrat cã tot cel ce cârteºte la vreme de boalã sau
de alt necaz pãcãtuieºte, tot atât de adevãrat este ºi cã cei aflaþi
pe primele trepte ale vieþuirii duhovniceºti vor gãsi înþelegere
la judecata lui Dumnezeu.

Cei care, având boli foarte grele, nu cârtesc deloc, au atins
mãsura sfinþeniei. Or, e foarte greu pentru cineva care de-abia
s-a apropiat de Bisericã sã ajungã la aceastã mãsurã.

Rãspunsul pãrintelui Paisie poate fi înþeles ºi altfel: „Cei
care sunt la începutul vieþuirii duhovniceºti se curãþesc chiar
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dacã au ºi scãderi, neînfruntând boala aºa cum trebuie. Pe când
cei care sunt mai sporiþi, fie cã sunt monahi, fie cã sunt mireni
care au ales sã ducã lupta cea grea cu patimile ºi cu poftele, vor
fi osândiþi pentru scãderi care celorlalþi le vor fi trecute cu
vederea.”

Aceastã poziþie este încurajatoare: existã bolnavi care se
aflã la primii paºi în viaþa creºtinã ºi care, din cauza durerilor,
cârtesc, iar apoi se lasã biruiþi de deznãdejde. Considerã cã,
dacã au cârtit, Dumnezeu i-a pãrãsit. Dar dacã ar ºti cã Dumne-
zeu a rãmas lângã ei, aºteptându-i sã se ridice, ar cãpãta nãdejde.

„ªi oare pe monahul care cârteºte nu îl va ierta Dumnezeu?”
„Ba da, de se va pocãi, îl va ierta. Numai cã, atunci când a

ales calea monahalã, nu a ales vreo hainã anumitã sau vreun
ºirag de metanii. Ci a ales calea crucii. ªi, dacã la vreme de
boalã cârteºte, ar trebui sã îºi dea seama cã s-a îndepãrtat de
drumul pe care l-a ales…”

Despre mântuirea unui nebun
Sfântul Nicolae Velimirovici: „Îmi scrii cã ai avut mult, foarte

mult de suferit din partea soþului tãu. Te ocãra, te alunga din
casã, ba chiar te ºi bãtea, însã cu rugãciune ºi cu nãdejdea în
Cel Ce vede toate ai gãsit puterea sã înduri toate, fãrã a te
plânge cuiva vreodatã ºi fãrã a arãta în afara casei ce se întâmplã
în casã. Pãtimirea þi-a înmuiat sufletul, a dezrãdãcinat din tine
toatã trufia ºi te-a legat ºi mai strâns de Dumnezeul Cel Viu.
O vreme ai crezut cã vei înnebuni. ªi totuºi, nu ai înnebunit tu
– el a înnebunit, bãrbatul tãu. Acum eºti îngrijoratã pentru
sufletul lui ºi întrebi: «Este mântuire pentru nebuni?»

De crezi în Dumnezeu ºi în dumnezeiasca pronie, crede
pânã la capãt ºi deplin. Dacã, potrivit spusei lui Hristos, nicio
vrabie nu cade pe pãmânt fãrã de Tatãl nostru, cum ar putea un
om sã cadã în chin ºi în boalã ºi în moarte fãrã voia Lui? Iar
voia de temelie a lui Dumnezeu în privinþa oamenilor este ca
toþi oamenii sã se mântuiascã. Asta înseamnã cã ºi nebunia a
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venit cu îngãduinþa lui Dumnezeu asupra soþului tãu care te
chinuia, tot pentru mântuirea lui. Dacã Milostivul Ziditor nu ar
fi vrut mântuirea lui, nu l-ar fi lovit pentru pãcatul lui cu aceastã
cumplitã boalã, ci l-ar fi lovit cu moarte. Prin orice boalã ºi
suferinþã Doctorul Ceresc lecuieºte sufletele omeneºti. Aºadar,
nu trebuie sã vã parã rãu atât de cei care se îmbolnãvesc greu ºi
apoi mor, cât de cei sãnãtoºi trupeºte pe care moartea îi gãseºte
în pãcatul lor. S-a zis: în ce te voi afla, întru aceea te voi judeca;
dacã în pãcat, urmeazã osânda; dacã în pocãinþã, urmeazã
iertarea ºi rãsplata. Poate vei spune: «Dar el nu poate acum sã
se pocãiascã, nici sã se roage lui Dumnezeu.» Te vei ruga tu ºi
vei aduce jertfe pentru el, iar el, în starea sa de acum, poate
numai sã pãtimeascã spre mântuirea sa ºi învãþãtura de minte
a altora. Orice boalã aratã cu degetul spre Dumnezeu, ºi niciuna
atât de mult ca boala sufleteascã.

Pune-þi nãdejdea în Domnul ºi fii liniºtitã!”
„Poate fi mântuire pentru nebuni?” Sfântul Nicolae Velimiro-

vici ne spune cã da. „Dar cum se poate mântui un nebun, câtã
vreme el nu este conºtient de faptele sale?” Mulþi oameni ºi-ar
pune o astfel de întrebare. Nu îi este dat omului sã înþeleagã
toate rânduielile lui Dumnezeu. Omul are de ales între a-l ajuta
pe cel ajuns la nebunie, rugându-se pentru el, sau a-ºi pune
întrebãri metafizice, în speranþa cã ele îl vor ajuta sã pãtrundã
în taina bolii. Cine e mai nebun, nebunul sau cel care, în loc sã
îl ajute, îl priveºte ca pe o insectã?

Sfinþirea prin boalã
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Cu cât mai mult se chinuieºte

omul de vreo boalã, cu atât mai mult se curãþã ºi se sfinþeºte,
ajunge numai sã facã rãbdare ºi s-o primeascã cu bucurie.”

Ne-am învãþat sã judecãm toate dupã înþelepciunea acestei
lumi. Când cineva e grav bolnav, ne gândim la el fãrã sã þinem
seama de faptul cã suferinþele îi sunt spre mântuire. Vrem sã se
însãnãtoºeascã repede, vrem sã fie alãturi de noi cât mai repede,
dar nu ne gândim ºi dacã aceasta îi este sau nu de folos.



l m252l m

Vrem sã avem copii…
În viaþa Sfântului Lavrentie de Cernigov citim: „Multor soþi

care nu aveau copii, stareþul (Sfântul Lavrentie de la Cernigov)
le spunea dinainte ce copii vor avea. La câþiva le-a citit rugãciune
pentru a putea naºte, dar pe cei mai mulþi îi sfãtuia sã trãiascã
viaþã conjugalã în curãþie. Unora le spunea numãrul copiilor pe
care îi vor avea ºi numele lor. De multe ori, soþi care de
doisprezece–cincisprezece ani nu au putut sã aibã copii, numai
prin binecuvântarea stareþului dobândeau copii.”

Cu cât oamenii se lasã mai tare biruiþi de pãcatul desfrânãrii,
cu atât mai mult creºte numãrul celor care vor sã aibã copii,
dar nu pot. Sunt multe femei care, dupã un avort sau mai multe,
nu mai pot deveni mame.

ªi totuºi, Dumnezeu îi poate ajuta pe aceºti oameni, aºa
cum îi ajuta ºi pe cei care veneau la Sfântul Lavrentie sau la alþi
sfinþi. Oamenii îºi pun însã toatã nãdejdea în ajutorul pe care îl
oferã cele mai recente descoperiri ale ºtiinþei medicale, ºi de
aceea nu primesc ceea ce doresc.

S-ar putea scrie câteva cãrþi numai despre cazurile de copii
care au venit pe lume deºi medicii îi asiguraserã pe soþi cã nu
pot avea urmaºi. Dar puþini dintre soþii care nu pot face copii
îºi pun problema dacã ar fi sau nu în mãsurã sã se ocupe de
educaþia unui copil. Unii se grãbesc sã adopte copii ºi, când îºi
dau seama cât de grea este povara unui pãrinte, se plictisesc ºi
nu le mai acordã acestora atenþia cuvenitã. E mult mai uºor sã
creºti un copil atunci când este sânge din sângele tãu, carne
din carnea ta.

E bine ca soþii care îºi doresc sã aibã copii sã cearã ajutor
lui Dumnezeu, Maicii Domnului ºi sfinþilor. Sã nu se grãbeascã
sã înfieze copii înainte sã stãruiascã multã vreme în rugãciune.
ªi se pot ruga pentru aceasta Sfântului Stareþ Lavrentie. De
când a intrat în Împãrãþia Cerurilor, ne poate ajuta ºi mai mult…
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Virtuþile bolnavului
Pãrintele Paisie Aghioritul: „În unele boli este nevoie numai

de puþinã rãbdare. ªi pe acestea le îngãduie Dumnezeu ca sã îi
îndrepteze omului unele cusururi ºi sã-i dãruiascã puþinã rãs-
platã. Pentru cã boala trupeascã ajutã la vindecarea bolii duhov-
niceºti. O neutralizeazã cu smerenia pe care o aduce.”

Boala trupeascã ajutã la vindecarea sufletului. Dar existã o
forþã, uneori mai micã, alteori mai mare, care i se opune: iubirea
desfãtãrilor lumeºti.

Din punctul de vedere al înþelepciunii acestei lumi, câtã
vreme rãmâne în boala sa, bolnavul este un ratat. Dacã totul se
terminã prin moarte, atunci boala distruge tot ce este mai frumos
în viaþã. Dacã totul se terminã prin moarte, atunci boala este o
pregustare a morþii. Pentru cã îl împiedicã pe bolnav sã se bucure
de plãcerile lumeºti. (Unii bolnavi recurg la tot felul de perver-
siuni ºi de plãceri murdare pentru a recupera o parte din pierderi.
Trupurile le sunt bolnave, dar mintea le-a rãmas întreagã: aºa
cã o pot spurca la maxim, privind filme obscene sau reviste
smintitoare. Astfel de excepþii tind sã se înmulþeascã din ce în
ce mai mult, în cele din urmã sfârºind prin a nu mai fi consi-
derate excepþii.)

Deci este nevoie doar de puþinã rãbdare numai atunci când
bolnavul nu se lasã biruit de patimi ºi de pofte. Dacã se lasã
biruit, rãbdarea singurã nu îi mai este de ajutor. Cãci poate
deveni stãruinþã în pãcat…

Despre neputinþe
Sfântul Teofan Zãvorâtul: „Pentru faptul cã zgomotul din cap

nu vã îngãduie sã vã adunaþi gândurile, nu vã plângeþi. Dumne-
zeu judecã sufletul dupã ceea ce depinde de el, nu dupã cele
asupra cãrora el n-are stãpânire. Pãstraþi în inimã hotãrârea de
a nu vã depãrta de Domnul, ºi El va primi lucrarea aceasta.”

De multe ori ni se pare cã Dumnezeu nu vede care sunt
greutãþile prin care trecem. Zgomotul din cap e una dintre ispitele
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prin care trec anumiþi bolnavi. Dar Dumnezeu nu le cere lucruri
peste mãsurã: dacã vor face un mic efort pentru a-ºi aduna
gândurile la rugãciune, vor avea mai multã platã decât dacã,
fiind sãnãtoºi, s-ar fi rugat cu atenþie vreme îndelungatã. Dumnezeu
mãsoarã totul dupã alte criterii. Care nu sunt ca ale noastre,
îndoielnice…

Când ajutã boala?
Pãrintele Paisie Aghioritul a fost întrebat:
„– Pãrinte, boala ajutã întotdeauna?
– Da, întotdeauna ajutã. Bolile îi ajutã pe oameni sã-ºi

«ispãºeascã» pãcatele atunci când nu au virtuþi. Sãnãtatea este
un lucru mare, dar binele pe care îl pricinuieºte boala nu-l poate
dãrui sãnãtatea. Un bine duhovnicesc. Boala este o binefacere
foarte mare, într-adevãr foarte mare!”

Putem reformula întrebarea: „Când ne ajutã crucea pe care
ne-a trimis-o Dumnezeu?” Formulatã aºa, întrebarea conþine o
parte din rãspuns. Dacã boala este o cruce trimisã de Dumnezeu,
înseamnã cã întotdeauna ne este de folos. Sau, mai exact,
întotdeauna ne-ar putea fi de folos.

Numai cã, atunci când trec prin încercãri, unii oameni se
mânie pe Dumnezeu ºi încercarea îi face mai duri, mai rãi, mai
pãtimaºi. În astfel de cazuri, vina nu este a lui Dumnezeu.

„El nu a vãzut cã oamenii sunt slabi?”
„Ba da, a vãzut, dar ºtia cã pot trece cu bine prin aceste

încercãri…”

Bolnavul ºi postul
Sfântul Teofan Zãvorâtul: „Acum trebuie sã vã lãsaþi deoparte

pravila de postire. Veþi posti dupã aceea, dacã Îi va plãcea lui
Dumnezeu sã vã ridice din patul bolii: iar acum, în boalã fiind,
puteþi gusta din toate ca din niºte doctorii, dupã sfatul medicului.”

Aceste sfaturi sunt date de cãtre duhovnici numai celor care
au boli grave. Dar aceleaºi sfaturi le dau ºi rudele omului
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credincios atunci când el suferã de o boalã uºoarã, pentru a-l
convinge cã nu are rost sã mai posteascã. Evident, nu îi spun sã
guste din ele ca din niºte doctorii…

Pe cât este de adevãrat faptul cã bolnavului care are nevoie
de hranã de dulce duhovnicul îi dã dezlegare pentru aceasta,
pe atât este de adevãrat cã cel care primeºte dezlegare de la
rude sau de la prieteni (în cazul în care duhovnicul nu i-ar fi
dat dezlegare) va avea parte de suferinþe mai grele. ªi nici sfetni-
cilor sãi nu le va fi foarte uºor…

Binecuvântarea preotului
„Uneori aveam probleme cu sãnãtatea. Doctorii de aici din

provincie mi-au spus cã trebuie sã mã operez, fiindcã aveam o
tumoare. Am hotãrât sã merg la Atena pentru consultaþii ºi ana-
lize, ca sã aflu ce aveam de fapt ºi ce trebuia sã fac în continuare.
Înainte de a merge la spital, fiind împreunã cu soþul meu, am
trecut pe la pãrintele Porfirie.

Dupã ce am vorbit puþin, înainte de a pleca, i-am spus pãrin-
telui:

– Bunicuþule, rugaþi-vã ºi pentru mine, cãci mã duc la spital
ºi sunt neliniºtitã gândindu-mã la ce-mi vor spune doctorii.

Atunci, privindu-mã surâzãtor, pãrintele îmi spuse:
– Ei, fiica mea, dar nu ai nimic.
ªi începu sã-mi explice în termeni medicali despre ce anume

era vorba. Vãzând cã nu pricepeam terminologia pe care o folo-
sea, îmi surâse larg, mã însemnã cu semnul sfintei cruci ºi-mi
spuse:

– Ei bine, þi-am binecuvântat tumoarea, ca sã nu mai trebu-
iascã sã o scoþi. Mã auzi? Þi-am binecuvântat-o!

Am plecat aºadar de la pãrintele Porfirie ºi ne-am dus la
spital. Dupã ce am fãcut toate analizele, doctorii mi-au spus exact
ce îmi spusese Bunicuþul mai înainte.

Mi-au spus desigur cã trebuia sã mã operez ca sã extragem
lipomul, dar, de vreme ce aveam binecuvântarea Bunicuþului,
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nu mai aveam nevoie de operaþie. ªi în ziua de astãzi mã simt
foarte bine.”

Nu existã astãzi mulþi preoþi fãcãtori de minuni aºa cum a
fost în secolul trecut pãrintele Porfirie Bairaktaris. Mulþi dintre
bolnavii pe care i-a binecuvântat s-au vindecat fãrã sã mai aibã
nevoie de intervenþie medicalã. Dar, chiar dacã nu toþi preoþii
au harismele pãrintelui Porfirie, toþi pot sã îi binecuvânteze pe
cei bolnavi. ªi, pentru credinþa creºtinilor, chiar binecuvântãrile
unor preoþi pãcãtoºi pot face sã disparã boala. În timp ce, atunci
când bolnavii sunt necredincioºi, de multe ori nici pãrintele
Porfirie însuºi nu i-ar fi putut ajuta.

Despre defectul frumuseþii
Pãrintele Paisie Aghioritul: „Celui care are frumuseþe, nobleþe

ºi sãnãtate ºi nu se nevoieºte sã-ºi taie defectele sale, Dumnezeu
îi va spune: «Te-ai desfãtat în viaþa ta de bunãtãþile tale, de
frumuseþea ta. Acum ce-þi mai datorez? Nimic.» Însã cel care
are o invaliditate – fie cã astfel s-a nãscut, fie cã a moºtenit-o
de la pãrinþii sãi, fie cã a dobândit-o mai târziu – trebuie sã se
bucure, pentru cã în cealaltã viaþã va avea numai de primit. ªi
mai ales atunci când nu a greºit, va avea rãsplatã cereascã
întreagã, fãrã reþineri.”

Dacã oamenii sãnãtoºi îºi folosesc frumuseþea sau sãnãtatea
pentru a se tãvãli în patimi, aratã cã nu îºi pun problema vieþii
veºnice, cã nu se gândesc la mântuire. ªi cine e de plâns, ei sau
bolnavii care prin rãbdarea lor cuceresc raiul?

Ectenia pentru tãmãduirea celor bolnavi
În cultul Bisericii aflãm o ectenie specialã pentru bol-

navi:„Doctorul sufletelor ºi al trupurilor, cu umilinþã ºi cu
zdrobire de inimã cãdem cãtre Tine ºi, suspinând, strigãm Þie:
vindecã durerea, tãmãduieºte patimile sufletului ºi ale trupului
robului Tãu (N) ºi, ca un bun, iartã-i lui toatã greºeala cea de
voie ºi cea fãrã de voie, ºi degrabã ridicã-l din patul durerii,
rugãmu-ne Þie, auzi-ne ºi ne miluieºte.
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Cel ce nu voieºti moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã ºi sã
fie viu, îndurã-Te ºi miluieºte-L pe robul Tãu (N), Milostive;
conteneºte-i boala, uºureazã-i toatã patima ºi toatã neputinþa,
înceteazã-i rãceala, potoleºte-i fierbinþeala, tinde mâna Ta cea
tare ºi ridicã-l din patul durerii, precum oarecând pe fiica lui
Iair, ºi sãnãtos îl aratã, rugãmu-ne Þie, auzi-ne ºi ne miluieºte.

Cel ce cu atingerea Ta ai vindecat-o pe soacra lui Petru,
fiind aprinsã de friguri, ºi acum pe robul Tãu, cel ce pãtimeºte
cumplit, vindecã-l degrab, dându-i lui sãnãtate, cu deadinsul
ne rugãm, Izvorule al vindecãrilor, auzi-ne ºi ne miluieºte.

Cel ce ai primit lacrimile lui Iezechia ºi ale lui Manase ºi
pocãinþa ninivitenilor ºi mãrturisirea lui David ºi degrabã i-ai
miluit pe ei, ºi a noastrã rugãciune, ce se aduce Þie cu umilinþã,
primeºte-o, întru tot Bunule Împãrate, ºi ca un îndurat miluieºte-l
pe robul Tãu, cel ce boleºte cumplit, dãruindu-i lui sãnãtate.

Cu lacrimi ne rugãm Þie, Izvorule al vieþii ºi al nemuririi,
auzi-ne ºi degrab ne miluieºte.”

Întrebare: „Cine ºtie în ce moment ºi la ce slujbã preotul
poate adãuga aceste cereri cãtre Dumnezeu?” Rãspunsul îl ºtiu
de obicei numai creºtinii ai cãror pãstori se roagã cu frângere
de inimã atunci când pãstoriþii lor sunt greu încercaþi de boalã:
„În timpul Sfintei Liturghii!” – la ectenia întreitã.

„Dar Liturghia nu este tot timpul la fel? Eu de ce nu am
auzit niciodatã aceste cereri?”, ar putea spune cineva. „Poate
cã preotul le-a rostit cu voce tare doar atunci când a considerat
cã este nevoie, sau poate cã nu ai luat aminte la ele…”

În Liturghier existã ºi anumite cereri speciale, care pot fi
rostite de cãtre preot în timpul Sfintei Liturghii. De aceea, atunci
când dau pomelnice la Sfânta Liturghie, creºtinii îl pot ruga pe
preot sã rosteascã ºi aceste cereri pentru tãmãduirea celui
bolnav.

ªi, dacã este cu adevãrat nevoie, preotul le va rosti. Iar pentru
rugãciunea întregii parohii (sau a întregii obºti de mãnãstire),
Dumnezeu îl va întãri pe bolnav.
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Slavã lui Dumnezeu pentru toate
„Cât de apropiat eºti de noi în ziua bolii! Tu Însuþi îi cercetezi

pe cei bolnavi, Tu Însuþi Te apleci spre patul celui suferind. ªi
inima lui stã de vorbã cu Tine. Tu luminezi sufletul cu pace în
vremea grelelor pãtimiri ºi scârbe, Tu trimiþi ajutor neaºteptat.
Tu mângâi, Tu cercetezi cu dragoste ºi mântui, Þie Îþi înãlþãm
cântare: Aliluia!”

Rostirea acatistului Slavã lui Dumnezeu pentru toate – din
care face parte acest condac – le poate aduce multã mângâiere
bolnavilor ºi celor care îi îngrijesc. Dacã, la vreme de boalã sau
de necaz, omul citeºte numai rugãciunile pe care le zice când
este sãnãtos, atenþia lui se va aduna mai greu. Dar, prin rugãciuni
care conþin referiri la problema sa, omul îºi deschide mult mai
uºor inima în faþa lui Dumnezeu.



l m259l m

l  m

Danion Vasile

Cuvinte despre boalã, înfruntarea bolii
ºi îngrijirea bolnavilor

I. Despre examenul bolii

„Odatã, mergând la pãrintele cu unele necazuri, l-am între-
bat ºi despre fiica mea cea micã, I.

– Pãrinte, ce sã mã fac cu ea? E cea mai micã, dar nu mã
ascultã deloc, nu-i aºa cum aº fi vrut eu. Face totul anapoda,
numai de-a-ndoaselea. Mã rog eu ºi zi ºi noapte lui Dumnezeu
sã o înþelepþeascã pe ea mãcar un pic ºi sã o întoarcã pe calea
cea dreaptã, dar totul e degeaba. La bisericã merge doar dacã
încep sã plâng. Iar pe lângã toate astea, s-a mai înscris ºi la un
cerc de artiºti amatori ºi vor sã joace o piesã de teatru care se
numeºte «Discuþia Evei cu Dumnezeu». Eu, când am ascultat
repetiþia lor ºi am auzit ce discuþie e aceea, m-am pierdut cu
totul cu firea, m-am îmbolnãvit de mâhnire ºi nu mai am nicio
speranþã s-o salvez. Doar diavolului îi slujesc ei acolo. Mai bine
aº înmormânta-o de vie decât sã o vãd hulindu-L pe Dumnezeu.

Aºa mi-am vãrsat eu amarul înaintea stareþului ºi lacrimile
mi-au curmat vocea.

Pãrintele Lavrentie a ascultat cu multã atenþie cuvintele mele,
aplecând capul ºi privind tot timpul în pãmânt. Apoi a ridicat
capul, mi-a zâmbit ºi mi-a spus cu blândeþe:

– Nu mai plânge aºa amarnic, femeie. Fiica ta «cea rea» va
deveni cea mai smeritã ºi mai ascultãtoare dintre toþi cei trei
copii ai tãi. Ea se va ruga pentru tot neamul vostru ºi pentru toþi
dreptcredincioºii creºtini. Se va întoarce pe calea cea dreaptã,
se va întoarce la Domnul ºi va intra în monahism, ca ºi tine.
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Va avea grijã de tine ºi te va înmormânta cu cinste, se va ruga
mult, iar pentru rugãciunile ei se vor ruga ºi alþii pentru tine.
Iar ceea ce au întreprins (sceneta) se va destrãma ºi nu se va
duce pânã la capãt. Roagã-te ºi tu, ºi mã voi ruga ºi eu.

M-a binecuvântat, fãcându-mi o cruce mare pe cap, iar eu
m-am întors acasã cu sufletul liniºtit ºi cu nãdejde pentru viitor.

ªi, într-adevãr, la scurtã vreme lucrurile au început sã-ºi
schimbe mersul ºi s-au îndreptat datoritã sfintelor rugãciuni
ale pãrintelui Lavrentie. Fiica mea I. s-a îmbolnãvit ºi a fost
internatã la spital. A stat la izolare o perioadã de timp, ºi numai
ce începuse sã se vindece cã s-a îmbolnãvit de tifos, încât era
sã-ºi dea sufletul ºi noi am crezut cã va muri. Dar, încetul cu
încetul, a început sã se însãnãtoºeascã, iar când s-a întors acasã
eu nu am mai recunoscut-o, cãci era de nerecunoscut. Nu atât
cã era schimbatã trupeºte, ci mai ales comportarea ei. Bãtrâneþile
mele s-au luminat vãzând cum fata mea a început sã umble la
bisericã, sã se roage acasã, sã citeascã cãrþi duhovniceºti ºi sã
ducã cu totul alt mod de viaþã. Nu ºtiu cum sã-I mulþumesc lui
Dumnezeu cã, pentru rugãciunile pãrintelui Lavrentie, S-a
milostivit de noi…”.

Întâmplarea aceasta ne aratã cât de minunat este modul în
care Dumnezeu poate întoarce un om pãcãtos pe drumul cel
bun. Mulþi sunt pãrinþii care se frãmântã aºa cum s-a frãmântat
aceastã femeie care a cerut sfatul Sfântului Lavrentie de la Cerni-
gov. Dar din ce în ce mai puþini sunt cei care ajung la bucuria
de a-ºi vedea copiii pe drumul cel bun.

Oare de ce nu se îmbolnãvesc toþi cei care cad în pãcate,
pentru ca prin pocãinþã sufletele lor sã fie curãþite? Oare de ce
Dumnezeu nu trimite mai multe încercãri sau necazuri pentru
a-i opri pe oameni de la pãcate?

Rãspunsul la aceastã întrebare este foarte important pentru
a înþelege rostul bolii.

Spune-mi, tu de ce crezi cã Dumnezeu nu trimite mai multe
boli sau necazuri pentru a-i întoarce pe oameni la drumul cel
bun, aºa cum a întors-o pe aceastã fiicã rea?
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De multe ori, creºtinii rãspund la aceastã întrebare printr-un
rãspuns care sunã cam aºa: „Pentru cã nu toþi vor sã primeascã
certarea dumnezeiascã, ºi preferã ori sã gãseascã alte explicaþii
pentru relele prin care trec, ori sã refuze sã se gândeascã la
cauza necazurilor lor.”

O mãicuþã povesteºte: „Eu ºi prietena mea eram tinere ºi îl
vizitam des pe pãrintele Lavrentie. Dintr-odatã, mie mi-au ieºit
niºte bube pe tot corpul, iar prietena mea a început sã aibã
probleme cu vederea. Ne-am dus repede la pãrintele Lavrentie,
iar el ne-a trimis în satul Sednev sã ne spãlãm în râu ºi sã citim
Acatistul Maicii Domnului, lucru pe care noi l-am îndeplinit
întocmai. Peste câteva zile ne-am însãnãtoºit ºi i-am mulþumit
cuviosului pãrinte pentru sfintele sale rugãciuni. Tot tinere fiind,
voiam sã ne distrãm, sã dansãm ºi sã cântãm cântece lumeºti.
Însã nu puteam sã-l uitãm nici pe pãrintele.

Simþind cã noi ne-am schimbat modul de vieþuire, pãrintele
l-a trimis pe preotul Mihail la noi în sat sã vadã cu ce ne ocupãm
noi, cum trãim ºi cum ne rugãm. La despãrþire, pãrintele Mihail
ne-a spus sã nu mai mergem la dans ºi sã venim sã cântãm în
corul bisericii. Noi ne-am simþit foarte prost, ne era ruºine ºi ne
era tare greu la inimã, eram tare nemulþumite, cãci tare voiam
ca sã dansãm, sã ne distrãm, dar nu voiam nici sã ieºim din
cuvântul pãrintelui.

Eu am plâns toatã noaptea, rugându-mã la Maica Domnului
sã-mi trimitã o boalã grea, ca sã nu-mi mai ardã de dansuri. Pe
urmã, m-am dus la pãrintele ºi l-am rugat acelaºi lucru. El nu
mi-a zis nimic, însã a clãtinat din cap. În scurt timp m-am
îmbolnãvit ºi am început sã vãrs sânge. M-am dus la pãrintele
sã-i cer binecuvântare pentru a mã interna în spital. El însã nu
m-a binecuvântat, ci mi-a spus doar sã mã adresez unui doctor
ortodox binecredincios, ceea ce am ºi fãcut ºi, în scurt timp, am
început sã mã vindec.

Dupã acestea, eu mi-am schimbat radical modul de viaþã.
Cu timpul, Dumnezeu m-a învrednicit ºi am fost tunsã în mona-
hism. Acum am 84 de ani ºi mulþumitã lui Dumnezeu o mai
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duc aºa încet-încet. Toate acestea s-au împlinit pentru rugãciu-
nile mult cinstitului nostru pãrinte Lavrentie. Aºa ne-a rânduit
nouã Bunul Dumnezeu: eu am intrat în monahism, iar prietena
mea s-a cãsãtorit.”

Ce fericite au fost fetele când, pentru rugãciunile Sfântului
Lavrentie de Cernigov, s-au însãnãtoºit… Dar cât de triste au
fost atunci când sfântul le-a cerut sã renunþe la dans ºi la petre-
ceri necuviincioase… Pentru cine nu ºtie sã danseze, aceastã
renunþare pare lipsitã de importanþã. Dar, pentru cine a prins
gustul dansului, pentru cine s-a lãsat prins de vraja lui, e greu
sã renunþe la el. Mãrturisesc asta ºi din proprie experienþã.

Poate cã dacã la unele biserici preotul ar cere categoric ca
tinerii sã renunþe la dans, bisericile s-ar vedea vãduvite ºi de
puþinii tineri care mai vin uneori la slujbe. ªi totuºi, deºi a simþit
în sufletul ei cât de grea este povara pe care a primit-o de la
Sfântul Lavrentie, aceastã fatã s-a rugat cu frângere de inimã
ca Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu sã îi dea o boalã grea,
numai sã scape de veritabila patimã a dansului. Rugãciunea i-a
fost ascultatã. Fata s-a îmbolnãvit, ºi boala a ajutat-o sã îºi schim-
be viaþa. În cele din urmã s-a cãlugãrit…

Oare câþi dintre noi avem puterea de a-I cere lui Dumnezeu
sã ne curãþeascã sufletul de patimi ºi mai bine sã ne trimitã o
boalã decât sã ne lase sã cãdem în pãcat? Este adevãrat cã nu
trebuie sã Îi cerem noi lui Dumnezeu boli sau necazuri, El ºtie
mai bine decât noi când ºi ce putem duce – dar totuºi, avem noi
oare puterea de a prefera durerea încercãrii în locul plãcerii
pãtimaºe?

Oameni suntem ºi avem tendinþa de a întocmi imaginare
ierarhii ale pãcatelor, în care pãcatele noastre sunt întotdeauna
mai mici decât pãcatele pe care le fac vecinii, prietenii sau cunos-
cuþii noºtri: fumatul este mai mic decât beþia, beþia este mai
micã decât desfrâul, desfrâul mai mic decât consumul de dro-
guri… Vizionarea emisiunilor de divertisment pline de aluzii
obscene este de-a dreptul virtute, nu?...
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„ªi ce, trebuie acum sã ne cãlugãrim cu toþii, aºa cum a
fãcut fata aceea? Trebuie sã Îi cerem lui Dumnezeu boli grele?”

Sfântul Nicolae Velimirovici îi scria unui convertit: „Pe cât
de drag vã era cândva pãcatul, pe atât de scârbos vã pare el
acum. Aþi citit multã filosofie, de la Platon pânã la Bradley.
Filosofiile sunt multe. N-aþi ºtiut la care sã vã opriþi. Se defãimau
între ele. Ce prezenta un filosof drept adevãr, altul arãta cã este
minciunã; ce vopsea unul în alb, altul mânjea cu negru. Nu
ºtiaþi unde era adevãrul, ºi acest lucru vã rodea. În cele din
urmã, s-a întâmplat un lucru neplãcut! De fapt, mântuitor pentru
dumneavoastrã. V-a cãlcat maºina: roþile au trecut peste piciorul
dumneavoastrã. Zãcând în spital, v-aþi recules gândurile, între-
bându-vã neîncetat: «Ce este adevãrul?» Lângã dumneavoastrã
zãcea un bolnav cu o cãrticicã sub pernã, pe care o lua adesea.
Când l-aþi întrebat curios ce carte are acolo, v-a întins în tãcere
cãrticica – ºi astfel Noul Testament v-a cãzut în mâini, pentru
prima datã în viaþã. Dupã ce aþi terminat de citit cãrticica, aþi
închis-o ºi v-aþi spus: «Aici e punctul de unde începe pentru
mine o viaþã nouã.» Aþi privit ºi aþi vãzut – ºi în accidentul de
maºinã, ºi în internarea în spital, ºi în întâlnirea «întâmplãtoare»
cu Cartea vieþii – aþi vãzut dintr-odatã limpede degetul lui
Dumnezeu, Care vã iubeºte ºi vã mântuieºte. Dupã ce aþi ieºit
din spital, aþi început sã duceþi viaþã creºtineascã.

Acum însã vã chinuie din nou neplãcerea, nemulþumirea.
Vi se pare cã nu sporiþi, cã nu creºteþi duhovniceºte. Mai uºor,
noule Saul! ªi ochii celui dintâi Saul au fost orbiþi de strãlucirea
nespus de tare a lui Hristos, ºi el a trebuit sã simtã durere pânã
ce s-a obiºnuit cu acea luminã dumnezeiascã. ªi au cãzut de pe
ochii lui ca niºte solzi, ºi sculându-se s-a botezat (Fapte 9, 18).
Mai uºor ºi mai cu rãbdare. Împãrãþia lui Dumnezeu nu ajunge
sã se vadã îndatã. Nici semãnãtorul care a semãnat ieri nu iese
la seceriº astãzi.”

Acest elan, specific oricãrui proaspãt convertit, se regãseºte
într-o oarecare mãsurã în sufletul oricãrui om pentru care boala
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a fost un prilej de apropiere de Dumnezeu. Dar diavolul vrea sã
rãstoarne în favoarea lui ºi acest pas. Vrea ca printr-o râvnã
nemãsuratã (sindromul convertitului nebun – cum îl numeºte
pãrintele Serafim Rose) sã îl arunce pe om în prãpastia mândriei,
mai apoi în deznãdejde ºi în cele din urmã iarãºi în pãcat.

Oricum, nu trebuie nici sã fim lipsiþi de înþelepciune ºi sã
nu ne dãm seama de valoarea impulsului duhovnicesc pe care
ni-l poate da boala sau orice altã încercare. Conºtientizarea pro-
priilor neputinþe ºi cugetarea la moarte, care sunt proprii bolna-
vului, trebuie pãstrate ca niºte bunuri de mult preþ.

„V-aþi întremat? Slavã Domnului! Dar aºezarea sufleteascã
ºi aºteptarea celui ce i se pare cã moartea este la un pas de el sã
nu le pãrãsiþi; rãmâneþi în starea omului care se pregãteºte în
orice clipã sã plece dincolo...”, spune Sfântul Teofan Zãvorâtul.

Poate cã boala a fost trimisã tocmai pentru a ne învãþa sã
cugetãm la moarte… ªi repet ºi eu întrebarea pe care o pun
unii în mod ironic, pentru a atrage atenþia asupra unei pretinse
anormalitãþi care ar fi presupusã de viaþa duhovniceascã: „ªi,
dacã nu cugetãm la moarte, ce trebuie sã facem, sã ne rugãm
ca Dumnezeu sã ne dea o boalã?...”

Sau altfel spus: „Oare suntem chiar atât de proºti încât sã
preþuim mai mult lecþia bolii decât desfãtarea pe care o dã sãnã-
tatea? Trebuie sã fii lipsit de minte ca sã faci o astfel de alegere…”

O, cât de bine ne pricepem sã îi ironizãm pe cei care, dintr-o
râvnã exageratã, Îi cer lui Dumnezeu boli sau necazuri, ca ºi
cum Dumnezeu Însuºi nu ar ºti sã le trimitã ce le este mai de
folos pentru mântuire… Noi Îi cerem lui Dumnezeu sã aibã
grijã de noi ºi de sãnãtatea noastrã, dar nu vrem sã trecem prin
încercãri pentru a avea sufletul curãþit de pãcate…

ªi totuºi, Dumnezeu nu Se scârbeºte de noi, nu Se scârbeºte
decât de pãcatele noastre, ºi nu ºovãie sã ne vinã în ajutor.
Chiar dacã puþini sunt cei care preferã durerea pãcatului, totuºi
mai mulþi sunt cei care, la vreme de încercare, îºi schimbã viaþa
în bine.
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„Odinioarã un om bogat a luat cu sila un sat care era închi-
nat Maicii Domnului. Episcopul Genomenului, Domnos, de
multe ori i-a adus aminte bogatului sã iasã din sat, dar acela nu
asculta. Dupã aceea, l-au apucat pe acel bogat hrãpãreþ niºte
friguri care-l torturau groaznic. Zãcând el aºa pe pat, unde-l
scuturau frigurile, i s-a arãtat într-o noapte Maica Domnului,
având în mânã un ciocan de fier. Cu acel ciocan l-a lovit în
frunte ºi l-a vãtãmat.

Bogatul, cunoscându-ºi pãcatul sãu, a dat înapoi satul acela
episcopului Domnos ºi, pe lângã sat, i-a mai dat ºi alte multe
daruri. Astfel, dupã ce a înapoiat ceea ce a rãpit, bogatul s-a
fãcut sãnãtos prin rugãciunile Maicii Domnului. Dar urmele
loviturii din frunte s-au cunoscut pânã la moartea sa.”

Iatã cã buna, preablânda, preaiubitoarea, Preasfânta Nãscã-
toare de Dumnezeu nu s-a sfiit sã îl loveascã cu un ciocan în frunte
pe bogatul lacom, pentru a-l convinge sã îndrepte rãul fãcut.

Sã ne gândim: cum ar fi ca fiecãrui bogat lacom, fiecãrui
hoþ, fiecãrui desfrânat sã îi aparã Maica Domnului, un sfânt
sau un înger cu o unealtã de torturã în mânã? Ar fi oare bine?
Ar fi bine, pentru cã de frica pedepsei mulþi pãcãtoºi ar renunþa
la pãcatele lor. ªi atunci, de ce nu se întâmplã aºa?

Pentru cã Dumnezeul nostru este Dumnezeul iubirii. Cre-
dinþa creºtinã nu este doar o luptã împotriva patimilor, este o
luptã pentru dobândirea raiului, pentru dobândirea împãrãþiei
cerurilor. Mântuirea înseamnã înainte de toate iubirea lui Dumne-
zeu, înseamnã viaþã în Dumnezeu, în dragostea ºi lumina Sa.

Dacã la fiecare pãcat al nostru am fi pedepsiþi pe loc de
Dumnezeu, atunci nu am mai pãcãtui din cauza fricii. Toatã
viaþa noastrã ar fi viaþa unor câini ce se feresc de pedeapsa
stãpânului lor. Dar Dumnezeu vrea sã Îl iubim ºi sã Îl slujim în
deplinã libertate.

Noi ne luptãm cu pãcatele pentru a ne curãþa sufletele ºi a
dobândi dragostea. Lupta cu pãcatul nu este un scop în sine: scopul
ei este mântuirea. ªi nu ne putem mântui fãrã sã avem dragoste.
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Oamenii care iubesc pãcatul nu vor sã se gândeascã la faptul
cã poate vor ajunge în iad. Ei gândesc: „Dacã Dumnezeu este
bun, poate ne va mântui ºi pe noi, aºa cum i-a mântuit ºi pe alþii.”

Numai cã Dumnezeu nu poate mântui cu forþa. Dacã
Dumnezeu ne-ar putea mântui pe toþi, ar face-o. Dar nu ne poate
arunca în rai aºa cum am arunca noi o ceapã în sacul de cartofi.

Este adevãrat cã în unele situaþii, foarte rare de altfel, Maica
Domnului, sfinþii sau îngerii se aratã pãcãtoºilor pentru a le
cere sã îºi îndrepte vieþile. Dar, de cele mai multe ori, Dumnezeu
trimite asupra oamenilor boli sau necazuri pentru ca aceºtia,
simþindu-se neputincioºi ºi dându-ºi seama cã au nevoie de
ajutor dumnezeiesc, sã Îi cearã ajutorul.

Sfântul Antonie de la Optina îi scria unei bolnave: „Fii tare
în Domnul! Suferinþa ta ºi ºubrezenia sãnãtãþii tale îmi mâhneºte
adânc inima. Pentru porunca iubirii ºi a compãtimirii, m-am
rugat pentru tine în fiecare zi ºi I-am cerut Domnului Dumnezeu
sã-þi dãruiascã rãbdare creºtineascã în boalã ºi uºurare. Dar,
dacã boala ta a þinut pânã astãzi, nu e pentru cã Dumnezeu nu
ar fi auzit rugãciunile aduse Lui, ci pentru cã îi lasã pe unii fãrã
vindecare, ca sã-i foloseascã mai mult. Prin suferinþã trecãtoare,
omul pãcãtos nu numai cã se izbãveºte de chinurile veºnice,
pentru pãcatele sale, ci i se dãruieºte ºi mântuirea ºi este fãcut
moºtenitor al împãrãþiei cereºti. Cu adânca Sa înþelepciune,
Domnul Dumnezeu rânduieºte toate din dragostea Sa pentru
omenire, dãruind tuturor ceea ce le este de folos. Nu este de
datoria noastrã sã întrebãm de ce se întâmplã aºa ºi nu altfel, ci
sã ne supunem, ascultãtori ca ºi copiii, voinþei cele sfinte a
Pãrintelui nostru Ceresc, ºi sã spunem dintru adâncul sufletului:
«Pãrinte Sfinte, facã-se voia Ta!» ªtiind aceasta, cel care priveºte
la un om sãnãtos ºi la un om care a suferit îndelung, ºi ia în
seamã starea sufleteascã a unuia ºi a celuilalt, îºi dã seama care
dintre ei poate fi numit binecuvântat ºi care blestemat: cel
sãnãtos sau cel suferind! De pildã, de câte ori în boala ta te-ai
cãit pentru pãcatele tale în faþa lui Dumnezeu ºi în faþa pãrintelui
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tãu duhovnic ºi ai primit împãrtãºirea cu Sfintele Taine? În acest
timp, omul sãnãtos rareori se gândeºte la pãcatele sale: iar dacã
se întâmplã sã se pregãteascã de împãrtãºanie, o datã în an,
aceasta nu se datoreazã atât evlaviei, cât snobismului, ca sã
poatã spune ºi el: «ªi eu m-am spovedit ºi m-am împãrtãºit.»

Numai cã spovedania lui este ca a unui biet nerod, ca ºi
cum nimic nu i-ar împovãra sufletul. De câte ori în boala ta nu
ai suspinat adânc, din suflet, cãtre Dumnezeu, suspine pe care
Domnul le-a vãzut ºi le-a auzit? În schimb, cu cei sãnãtoºi nu
se întâmplã deloc aºa. Dacã ofteazã, o fac de regulã fiindcã
n-au vãzut pe careva de multã vreme, sau pentru cã n-au mai
primit de mult veºti despre cine ºtie ce. În boala ta adesea þi-ai
udat faþa de lacrimi, dar oamenii sãnãtoºi folosesc zilnic sãpun
în loc de lacrimi pentru a-ºi spãla chipul, nefiind nici mãcar o
clipã vorba de suflet. În boala ta, adesea þi-ai îndreptat ochii, în
rugãciune, spre icoana Mântuitorului Hristos ºi a Preacuratei
Sale Maici; dar doamnele ºi domniºoarele sãnãtoase, în loc de
a privi spre icoane, se uitã de o sutã de ori în oglindã, la ele
însele, ºi rareori se roagã stãruitor sau se închinã aºa cum ar
trebui. Iatã de ce, în suferinþa ta, eºti mult mai fericitã decât
toþi cei sãnãtoºi din jurul tãu. Ba, mai mult, Domnul Dumnezeu
a pregãtit pentru tine, în ceruri, fericirea cea veºnicã, pentru
care, în durerile tale, ar trebui sã te bucuri, sã te veseleºti ºi sã
mulþumeºti din tot sufletul milostivirii Sale. Cãci mulþimi nenu-
mãrate de daruri ºi mângâieri s-au pregãtit pentru cei ce suferã,
daruri pe care ºi tu le vei primi cu timpul, prin rugãciunile Nãscã-
toarei de Dumnezeu.”

Bine este când ne dãm seama cã Dumnezeu ne ceartã pentru
pãcatele noastre, când ne dãm seama cã boala este prilej pentru
a ne îndrepta. Sfântul Nicolae Cabasila scrie cã „existã oameni
cãrora le vin boli trupeºti, a cãror pricinã este depravarea moralã
a sufletului”. Ne aflãm oare printre aceºtia?

Pe cât de simplu este ca atunci când vedem un necredincios
pe patul de boalã sã spunem în sinea noastrã „pentru necredinþa
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lui s-a îmbolnãvit…”, pe atât de greu este uneori sã ne dãm
seama care sunt motivele pentru care noi înºine am ajuns pe
patul de boalã.

Existã mulþi creºtini care au pãcate mari ºi nu vor sã se
pocãiascã. Oricât de tare i-ar arde fierul bolii, ei nu înceteazã
sã se mire cã trec printr-o asemenea încercare. Cine însã are
tãria sã recunoascã faptul cã boala sa e urmare a pãcatului? În
cel mai bun caz, preferãm sã considerãm cã boala este trimisã
pentru a ne pricinui cununã sau pentru ca sufletul nostru curat,
oricum, mai curat decât al altora, sã se sfinþeascã.

La întrebarea: „De ce Dumnezeu îngãduie ca sfinþii sã fie
loviþi în atâtea feluri”, Sfântul Ioan Gurã de Aur dã urmãtoarele
rãspunsuri: „În primul rând, ca sã împiedice virtuþile sublime ºi
faptele minunate ale sfinþilor sã le inspire orgoliu (II Cor. 12, 7).
(…) În al doilea rând, de teamã ca ei sã nu fie cinstiþi mai mult
decât se cuvine oamenilor a fi cinstiþi ºi sã fie priviþi ca dumnezei,
iar nu ca simpli muritori. În al treilea rând, pentru ca puterea
lui Dumnezeu sã strãluceascã ºi mai mult. (…) În al patrulea
rând, pentru ca ºi rãbdarea sfinþilor sã aparã cu mai multã
strãlucire ºi sã se vadã cã ei nu-I slujesc lui Dumnezeu din inte-
res, ci pentru cã au faþã de El o dragoste curatã, cãci, în mijlocul
necazurilor, ei Îi sunt mereu la fel de devotaþi. (...) În al cincilea
rând, pentru a ne face sã meditãm la învierea morþilor; cãci,
atunci când vedem un drept plin de numeroase virtuþi neieºind
din viaþã decât dupã ce a suferit o infinitate de rele, fãrã sã
vrem ne gândim la judecata viitoare. (…) În al ºaselea rând,
pentru ca cei ce suferã împotrivirile sã fie uºuraþi ºi mângâiaþi
vãzând cã ºi cei mai sfinþi au suferit la fel, ba chiar ºi mai mult.
În al ºaptelea rând, pentru ca… sublimitatea faptelor lor sã nu
vã facã sã credeþi cã ei au fost de o naturã diferitã de a voastrã
ºi cã vã este cu neputinþã sã-i urmaþi (cf. Iac. 5, 17; Înþ. Sol. 7, 1).
(…) În sfârºit, în al optulea rând, pentru a vã învãþa în ce constã
cu adevãrat fericirea ºi nenorocirea.”
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E firesc sã ne placã sã ne regãsim într-unul dintre aceste
rãspunsuri. La întrebarea: „De ce îngãduie Dumnezeu ca pãcã-
toºii sã fie loviþi în atâtea feluri?”, rãspunsul nu e greu de dat.
Clement Alexandrinul spune un cuvânt dur: „Fiecare dintre noi
îºi alege pedepsele atunci când pãcãtuieºte cu voie.”

Poate cã într-un text despre ceva atât de precis, de evident,
cum e boala, speculaþiile teoretice nu ºi-ar avea rostul. „Ce rost
are sã filosofãm fãrã rost asupra cauzei bolii, câtã vreme putem
da un verdict greºit?” Are rost: dacã înþelegem cã boala este
urmare a pãcatului, renunþând la pãcat, vom renunþa la conse-
cinþele sale.

„Atunci, sfinþii de ce se îmbolnãvesc?”
Este o mare diferenþã între bolile sfinþilor ºi bolile pãcãto-

ºilor – între a fi bolnav pentru ca prin purtarea acestei cruci sã
dobândeºti cununã nestricãcioasã ºi a fi bolnav ca pedeapsã
pentru cine ºtie ce pãcat. Dar nu trebuie fãcutã o diferenþiere
prea riguroasã, pentru cã în fiecare boalã se amestecã ambele
feluri de cauze. Nu existã boalã care sã fie strict pedeapsã pentru
pãcate, pentru cã fiecare pedeapsã trimisã sau îngãduitã de
Dumnezeu are un scop pedagogic, de îndreptare a pãcãtosului
ºi de aºezare a acestuia pe calea mântuirii, pe drumul spre rai.
Tot aºa nu existã o boalã care sã fie pricinuitoare de cununã
într-un mod exterior, fãrã sã curãþeascã sufletul prin suferinþã.
Niciun sfânt nu a fost perfect, fiecare dintre ei putea urca ºi
mai mult pe scara fãrã sfârºit a desãvârºirii.

Atunci când au ajuns pe patul de boalã, creºtinii sporiþi în
viaþa duhovniceascã nu au spus cã bolile le sunt aducãtoare de
cununã – în loc sã le considere pedepse pentru pãcate. Sfinþii
nu vãd mulþimea propriilor virtuþi, pentru cã îngroapã aceste
virtuþi în smerenie. Sfinþii nu se considerã smeriþi, ºi se pocãiesc
pentru cel mai fin gând de mândrie. De aceea, ajunºi pe patul
de boalã, considerã cã boala este leacul potrivit pentru tãmã-
duirea sufletului lor pãtimaº: nu se gândesc cã vor urca din
slavã în slavã. Un punct de reper pentru diferenþierea între cei
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sporiþi în viaþa duhovniceascã ºi ceilalþi este cã cei din urmã
vor refuza sã vadã în boalã o pedeapsã pentru pãcatele lor. În
timp ce sfinþii, pe culmile sfinþeniei urcând ºi fiind plini de
harisme dumnezeieºti, nu vor înceta sã Îi mulþumeascã Domnu-
lui cã prin durerea bolii li se curãþesc sufletele pline de pãcate.

Pãrintele Paisie Aghioritul spunea cã atunci „când un copil
mic are o oarecare infirmitate ºi nu a fost ajutat duhovniceºte,
astfel încât sã se bucure în ea în inferioritate, atunci are circum-
stanþe atenuante. Dar, dacã va creºte ºi va rãmâne în el acel
complex de inferioritate, înseamnã cã nu a înþeles sensul cel
mai profund al vieþii”. Tot aºa, bolnavii aflaþi la începutul vieþii
creºtine au oarecare circumstanþe atenuante dacã nu înþeleg
rostul pedagogic al bolii. Dar, dacã sporirea lor în vieþuirea
duhovniceascã nu atrage dupã sine ºi o înþelegere mai înaltã a
valorii bolii ºi suferinþei, înseamnã cã aceastã schimbare a fost
superficialã.

Iatã câteva rânduri ale Sfântului Nicolae Velimirovici, care
ar putea rãsturna cele scrise de mine. „Vã plângeþi de soarta
rea a nepoatei dumneavoastrã de sorã. Suferinþa ei, spuneþi,
este inexplicabilã. Soþul ei, funcþionar, s-a molipsit de o boalã
scârboasã ºi a murit în spitalul de nebuni. Ea s-a molipsit de la
soþ ºi acum se aflã de asemenea în spitalul de nebuni. O lãudaþi
ca pe o femeie bunã ºi cinstitã ºi vã miraþi cum Atotºtiutorul
Dumnezeu a putut îngãdui sã se ajungã la aceastã cãsãtorie ºi
ca o fãpturã nevinovatã sã pãtimeascã atât de crunt.

Dacã ruda dumneavoastrã este într-adevãr bunã ºi cinstitã
ºi nevinovatã cum o credeþi, suferinþa ei n-a fost adusã de pãcatul
ei personal. Atunci trebuie cãutatã pricina într-un pãcat al
pãrinþilor ei – fiindcã s-a zis despre Cel preaînalt cã pentru pãca-
tele pãrinþilor pedepseºte pe copii ºi pe copiii copiilor pânã la al
treilea ºi la al patrulea neam (Ieºire 34, 7). Dumneavoastrã, o
ºtiu, veþi spune ce se spune adesea: «Dar de ce sã sufere copiii
pentru pãcatele pãrinþilor?» Vã voi întreba ºi eu: «Dar cum altfel
sã-i sperie Domnul Dumnezeu pe oameni, ca sã nu pãcãtuiascã,
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decât trecând asupra copiilor pedeapsa pentru pãcatul lor?»
Poporul nostru ºi-a format prin experienþã convingerea nestrã-
mutatã cã pentru pãcatul pãrinþilor suferã ºi copiii. De aceea se
aude adesea avertismentul dat celor ce vor sã jure strâmb ori
sã facã vreun alt rãu: «Ia seama, ai copii!»”

Dacã pentru pãcatele pãrinþilor pot suferi ºi copiii, nu e
firesc sã ne gândim cã poate suferinþele prin care trecem nu ni
se datoreazã nouã, ci se datoreazã pãrinþilor noºtri? Ce uºurare
ar fi sã putem spune simplu: „Sufãr din pricina altora, din pricina
pãrinþilor mei…”, în loc sã ne cercetãm sufletele ºi sã vedem în
pãcatele noastre cauza suferinþei.

Da, dacã, dupã cum spunea Sfântul Nicolae, „Noul Gurã de
Aur al Serbiei”, cineva ar fi bun ºi cinstit ºi nevinovat, atunci
poate cã suferinþa sa s-ar datora pãrinþilor sãi. Este oare aceasta
o pricinã pentru ca persoana respectivã sã cadã în pãcatul
mândriei, considerându-se pe sine fãrã de pãcat?

Sfânta Evanghelie ne învaþã cã dacã zicem cã pãcat nu avem,
ne amãgim pe noi înºine ºi adevãrul nu este întru noi (I Ioan 1, 8).
Oare toþi pãrinþii sfinþilor au fost oameni cu viaþã sfântã? Nu,
printre ei au fost ºi pãcãtoºi, ba chiar ºi pãgâni sau eretici. Dar
niciun sfânt, orice suferinþã ar fi avut, nu a spus cã pãtimeºte
din pricina pãcatelor pãrinþilor sãi. Niciunul nu a dat vina pe
alþii în loc sã se considere vrednic de certarea dumnezeiascã.
Sã înþelegem dar cã oamenii duhovniceºti sunt duhovniceºti
tocmai prin smerenia lor, care este temelia nevoinþei ºi a rugã-
ciunii lor. ªi cã numai cei prea mândri refuzã sã vadã în boalã
certarea lui Dumnezeu.

Scriu aceste rânduri nu pentru a ajuta un bolnav sã priceapã
filosofia bolii. Scriu aceste rânduri pentru a încerca sã ajut un
bolnav sã înþeleagã cã pedeapsa pe care a primit-o nu a venit
degeaba. Ce mã voi face? Cum oare voi reuºi ceea ce depãºeºte
puterile mele?

Sunt cu totul dezarmat, ºi mãrturisirea neputinþei mele nu
ajutã la nimic. Pur ºi simplu, te voi lua martor al frãmântãrilor
mele. Primul lucru care îmi vine în minte este cã existã mai
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multe moduri în care omul priveºte relaþia dintre pãcatul sãu ºi
pedeapsa acestuia. Fãrã a încerca sã fac o analizã prea minu-
þioasã a acestui subiect, voi puncta anumite elemente generale.

Existã oameni care pãcãtuiesc, dar nu îi intereseazã legãtura
dintre pãcatul lor ºi pedeapsa acestuia. Existã politicieni care
mint fãrã a se gândi cã, pentru minciuna lor – care are implicaþii
asupra vieþii unui mare numãr de oameni – Dumnezeu îi va
pedepsi. Este politicianul (ºi mã refer aici la politicienii care
cred în Dumnezeu, deºi trãiesc în pãcat) pe patul de boalã?
Puþin probabil cã se va gândi cã boala poate fi o consecinþã a
minciunii lui.

Existã oameni care pãcãtuiesc, dar afirmã cã nu pot renunþa
la pãcatul lor. Sunt unii care suferã de patima desfrâului, dar se
considerã prea legaþi de ea. Ajunºi pe patul de boalã, nu se gândesc
cã poate boala e urmare a desfrâului, pentru cã pur ºi simplu
considerã acest pãcat un element fãrã care viaþa nu are sens.

Existã oameni care pãcãtuiesc, dar care nu vor sã renunþe
la avantajele pe care le oferã pãcatul. Sunt atâþia vânzãtori care
furã la cântar ºi care, ajunºi pe patul de boalã, nu fac legãtura
între cauzã ºi efect, pentru simplul fapt cã în propriii ochi sunt
mai puþin pãcãtoºi decât alþii.

Mai existã oameni care pur ºi simplu nu vor sã ºtie dacã
anumite fapte sunt pãcate, pentru cã, dacã ar ºti, ar fi puºi într-o
dilemã moralã. Sunt unele femei care, având sterilet sau luând
pilule anticoncepþionale cred cã nu rãmân însãrcinate. Dar de
fapt fac avorturi fãrã sã fie conºtiente de asta. Steriletul nu împie-
dicã 100% formarea embrionului, ci numai dezvoltarea sa. Dar
puþini doctori vorbesc despre un astfel de subiect... ªi tot aºa
unele tipuri de pilule anticoncepþionale nu fac altceva decât sã
omoare embrionul imediat dupã formarea sa. Sunt, sau au cum
sã fie conºtiente aceste femei cã sunt criminale? Nu. ªi, din
moment ce nu ºtiu cã avorteazã, nu îºi pun problema cã pot
pedepsite pentru acest pãcat. La spovedanie evitã acest subiect,
de teamã ca nu cumva pãrintele sã le spunã cã nu e bine ce fac.
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ªi atunci, pur ºi simplu, refuzã sã cearã lãmuriri care le-ar putea
încurca socotelile.

Sunt oameni care nu ºtiu cã unele fapte sunt pãcate. Aici
tema e foarte delicatã:, pe motiv cã, unde nu e lege, nu poate fi
pedeapsã pentru cãlcarea legii. Numai cã legea existã ºi dacã
oamenii nu o cunosc. Despre oamenii din aceastã ultimã cate-
gorie nu voi spune decât cã unul dintre pãcatele lor este tocmai
faptul cã nu au fost interesaþi sã afle mai multe despre învãþãtura
ºi viaþa creºtinã. Pentru cã, dacã ar fi avut acest interes, atunci
ar fi ºtiut ce anume este pãcat ºi ce nu. Totuºi, nu trebuie sã
privim lucrurile prea rigid, fariseic: chiar dacã existã anumite
amãnunte care îi scapã unui credincios chiar dupã ani de zile
de vieþuire în Bisericã. (O întrebare simplã însã: dacã poliþia
prinde un ºofer care merge cu vitezã foarte mare într-o zonã în
care ar fi trebuit sã reducã mult viteza, îl amendeazã sau nu?
Sau el, mergând cu vitezã pe acea porþiune de drum, oare nu
are ºanse mai mari de risc sã facã un accident? ªi, dacã face,
îl ajutã la ceva cã nu ºtia cã avea vitezã prea mare pe porþiunea
respectivã?)

Ar mai fi de amintit ºi cazul, des întâlnit, al celor care, la
vreme de necaz sau de boalã, îºi dau seama cã au fost pedepsiþi
pentru pãcatele lor, dar selecteazã dintre aceste pãcate numai
pe cele pe care le considerã ºi ei înºiºi foarte mari. Nu se gândesc
cã pedeapsa ar fi putut veni ºi pentru pãcate despre care consi-
derã cã pot fi trecute cu vederea.

(Cititorii însã au libertatea de a nu se recunoaºte în niciuna
dintre aceste categorii.) Dupã atâtea generalitãþi, voi trece la
lucruri mai concrete, adresându-mã în mod direct bolnavului.
(Cele spuse despre bolnavi vor fi valabile ºi pentru ceilalþi
oameni, pedepsiþi pentru anumite pãcate.) De ce eºti bolnav?
Care sunt pãcatele pentru care te-a pedepsit Dumnezeu? Am
fãcut clasificarea de mai sus pentru ca tu însuþi sã îþi dai seama
în care dintre aceste categorii te afli. Poate cã pânã acum nu
te-ai gândit sã asculþi glasul conºtiinþei. Acest glas te poate ajuta
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sã înþelegi rostul bolii ºi sã ieºi renãscut sufleteºte din aceastã
încercare. Ai de ales: ori asculþi glasul conºtiinþei, ºi atunci îþi
îndrepþi viaþa, ori stingi acest glas – ºi rãmâi în pãcat.

Dacã rãmâi în pãcat, mai devreme sau mai târziu boala ta
trupeascã va trece (nu mã refer la cei care suferã de boli incura-
bile), dar boala ta sufleteascã te va însoþi în continuare. Nu
poþi cunoaºte nici dragostea lui Dumnezeu, nici iubirea oame-
nilor, dacã sufletul tãu este murdar. Dacã nu te pocãieºti, nu
vei cunoaºte viaþa binecuvântatã de Dumnezeu. Nu te pocãieºti?
O sã vinã alt necaz, altã durere, ºi iarãºi vei fi pus sã alegi între
bine ºi rãu. ªi, dacã vei tot alege pãcatul, adicã rãul, vei alege
iadul. Dacã tot amâni pocãinþa, cu siguranþã moartea te va lua
pe nepregãtite.

Vorbe goale, vorbe seci…
O, dacã ai asculta glasul lui Hristos, Cel ce vrea îndreptarea

ºi mântuirea ta… O, dacã ai avea înþelepciunea sã primeºti
aceastã lecþie pe care þi-o dã boala…

„Ce se întâmplã dacã primesc aceastã lecþie? ªtiu eu cã mã
voi mântui? ªtiu eu cã meritã atâta rãbdare?”

Sunt mulþi oameni care îºi pun aceastã întrebare. Nu toþi
bolnavii se vor mântui. Boala nu este un paºaport pentru rai.
Numai bolnavii care ºi-au cunoscut neputinþele ºi s-au pocãit
de pãcatele lor vor dobândi raiul.

„Dar ce este raiul? De ce sã mã lupt pentru dobândirea lui?...”
Oamenii se luptã din toate puterile pentru a obþine tot felul

de avantaje pãmânteºti. Când este vorba de dobândirea raiului,
puterile lor s-au împuþinat brusc; oamenii sunt atraºi de rai
mai ales prin faptul cã nu vor sã ajungã în iad. Raiul nu este
ales pentru cã acolo e Hristos, cã acolo sunt sfinþii, cã acolo
este Prea Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu cu toþi îngerii ºi sfinþii.
Raiul este ales pentru cã alternativa ar fi iadul. ªi, în afarã de
unii sataniºti sau bolnavi psihic, nimeni nu vrea iadul.

Omul modern nu suspinã dupã rai, nu aºteaptã raiul. Îl
doreºte ca pe un capriciu, fãrã ca aceastã alegere sã aibã pentru
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el o importanþã covârºitoare. Raiul înseamnã întâi de toate viaþã
în Dumnezeu. Or, omul modern nu vrea sã Îl cunoascã pe
Dumnezeu nici mãcar în viaþa pãmânteascã, aºa cã nu îºi pune
problema acestei cunoaºteri în viaþa viitoare.

De ce nu vor oamenii sã asculte glasul conºtiinþei? De ce
nu vor sã priceapã lecþiile pe care Dumnezeu le predã prin inter-
mediul bolilor sau al necazurilor? Pentru cã pe oameni nu îi
intereseazã mântuirea.

Cine nu crede în Dumnezeu, cine nu aºteaptã învierea mor-
þilor ºi viaþa veacului ce va sã fie, nu are forþa de a se lupta cu
propriile patimi ºi neputinþe. Nu are pentru ce sã renunþe la
idolii pe care ºi i-a ridicat, pentru a se lãsa cãlãuzit de Dumnezeul
care îi vorbeºte prin glasul conºtiinþei ºi, mai puternic, prin glasul
Bisericii – glasul Trupului lui Hristos.

Nu este nevoie de vreo tehnicã specialã de meditaþie pentru
a ajunge sã asculþi glasul conºtiinþei. Este nevoie doar de dorinþa
sincerã de mântuire, ºi prin rugãciune Dumnezeu va îndepãrta
zgura pe care aceastã lume încearcã sã o arunce pe conºtiinþã.

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a rãstignit pentru mântuirea
noastrã. El a murit pentru ca noi sã ne bucurãm de Împãrãþia
Cerurilor. Dacã vrem sã ascultãm chemarea Sa, ºtim ce trebuie
sã facem…

Am vorbit pânã acum despre faptul cã, ajunºi pe patul de
boalã, bolnavii trebuie sã îºi cerceteze cugetul ºi sã vadã ce pãca-
te ºi greºeli au fãcut, ºi sã caute sã îºi îndrepte vieþile, punând
început bun mântuirii. Dar oare omul pãcãtuieºte numai pânã sã
ajungã bolnav? Oare bolnavii sunt cu toþii oameni virtuoºi?...

Bolnavul se poate lãsa biruit de mânie sau de deznãdejde,
se poate îndulci cu gândurile de desfrâu (chiar dacã pentru o
vreme este împiedicat sã se desfete în voie de plãcerile trupului),
poate pãcãtui în fel ºi chip în mintea sa. Cine îl vede? Cine
îl ºtie?

Mai mult încã, sunt foarte multe pãcate pe care le poate
sãvârºi nu numai cu gândul, ci ºi cu fapta, pentru cã numai
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paralizia generalã poate împiedica un bolnav sã se abþinã de la
pãcatele cu trupul. Dar nici mãcar paralizia generalã: un para-
lizat poate fi biruit de lãcomia pântecelui, ºi poate mânca extrem
de mult, numai pentru cã nu are altã posibilitate de a sãvârºi
pãcatul.

În lupta duhovniceascã, bolnavul trebuie sã aibã deci mare
grijã pentru cã starea de suferinþã pe care o aduce boala se
asociazã cu gândul de obþinere a unei stãri de plãcere imediatã,
a unei evadãri pe care o aduce patima. Fie cã aceastã plãcere
rãmâne la nivelul gândurilor (în urma vizionãrii unor filme sau
contemplãrii unor reviste indecente), fie cã se transformã în
faptã, aceastã evadare nu este decât pãrãsirea lui Hristos, pentru
satisfacerea voii proprii ºi a împlinirii voii diavolului.

„Lãsaþi-mã în pace, nu vã bãgaþi în viaþa mea…” De-a lungul
timpului, aceste cuvinte au fost rostite de nenumãrate ori. Pentru
o vreme, bolnavii se vãd nevoiþi sã accepte o viaþã în care nu
mai fac tot ce fãceau înainte. Libertatea de a trãi dupã voia
proprie, ºi implicit cea de a pãcãtui, le este restrânsã. Acest
cãluº al patimilor, care este boala, îi face sã se revolte cu toatã
fiinþa lor. ªi, nefiind obiºnuiþi sã îºi manifeste libertatea sãvârºind
fapte bineplãcute lui Dumnezeu, bolnavii sunt ispitiþi sã cadã
– ºi unii chiar cad – în anumite pãcate pe care poate nu le-ar fi
sãvârºit dacã nu ar fi fost bolnavi. Câþi oameni nu s-au apucat
de bãuturã în urma unei boli?...

Trebuie deci ca bolnavii sã îºi cerceteze cugetul ºi sã vadã
nu numai unde au pãcãtuit înainte de a se îmbolnãvi, ci trebuie
sã aibã puterea de a vedea ºi unde pãcãtuiesc sau greºesc în
vreme ce spinul bolii le împunge trupurile. În timp, unele
capricii, unele dorinþe, care la început par nevinovate, pot de-
genera în patimi. Deci…

„Cât timp sunteþi bolnavi, nu vã spãlaþi pe dinþi!”
De ce, e ceva rãu în spãlatul pe dinþi? Nu, evident cã nu.

Voiam doar sã atrag atenþia bolnavilor sã fie atenþi la tot ceea
ce fac. ªi, aºa cum sunt siguri cã nu e nimic rãu în spãlatul pe
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dinþi, tot aºa sã fie siguri ºi cã nu e nimic putred nici în faptele
pe care boala nu îi împiedicã sã le sãvârºeascã.

Cât despre capriciile bolnavilor… „Nu se dã pentru bolniþã
pâine albã, într-adins de fãcutã, vin, untdelemn, mãsline ºi altele
de multe feluri, pentru mângâierea lor? N-au baie ºi odihnã?
Atunci de ce cârtiþi ºi cu cine vreþi sã vã asemãnaþi, ticãloºilor ºi
nebunilor? Vreþi, negreºit, sã rãmânã ºi oasele voastre în pustie,
ca ale iudeilor de altãdatã? Ce spune cârtitorul? Ba cã i-a schimbat
pâinea, ba cã i-a prefãcut vinul ºi nu-i dulce la bãut. De unde sã
avem ºi dulce ºi vechi, ticãlosule? Ai uitat fãgãduiala cã vei petrece
întocmai ca Sfinþii Pãrinþi, pentru care paharul de oþet era un
pahar foarte dulce ºi care primeau cea mai amarã bucãþicã cu
mulþumire? Nu fiþi nebuni, ci veniþi-vã în fire odatã ºi rãbdaþi cu
smerenie, cãci numai aºa pâinea goalã ºi puþinele verdeþuri vi se
vor pãrea dulci ºi vor fi folositoare sãnãtãþii voastre.”

Cuvintele acestea au fost adresate de cãtre Sfântul Teodor
Studitul monahilor din obºtea sa. Dacã s-ar fi adresat monahilor
de astãzi, mult mai vlãguiþi duhovniceºte, poate cã ar fi fost
mai îngãduitor. Iar dacã s-ar fi adresat mirenilor, pogorãmântul
sãu ar fi fost ºi mai mare. Dar, cu toate pogorãmintele îngãduite
de Bisericã bolnavilor, totuºi sunt unii care cârtesc tot timpul,
ca ºi cum jugul pus asupra lor ar fi prea greu. Biserica poate
face multe pogorãminte, dar nu poate legaliza pãcatul, nu poate
trece cu vederea unele pãcate numai pentru cã oamenii consi-
derã cã nu au puterea sã se lupte cu ele.

(Nu este locul aici sã insistãm asupra pogorãmintelor pe
care unii preoþi le fac la presiunile unor bolnavi insistenþi, sau
de pogorãmintele pe care le fac alþi preoþi pentru a-ºi atrage
ucenici, dând dovadã de o dragoste fãþarnicã, de o dragoste
mincinoasã, de o dragoste care calcã în picioare canoanele ºi
posturile rânduite de Sfinþii Pãrinþi. În alt caz, chiar ucenicul
poate cã se gândeºte: „Duhovnicul meu m-a pus sã þin tot postul,
deºi am mari dureri de ochi… Dar nu-i nimic, mã duc la pãrintele
cutare, cã e mai înþelegãtor, mai blând.” Problema este cã dacã
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un pãrinte dezleagã ceea ce Biserica a legat, dezlegarea lui este
lipsitã de putere. Preoþii nu sunt niºte vrãjitori, ºi nici nu pot
lega sau dezlega tot ce le trece prin cap. Cuvântul Mântuitorului
cãtre ucenicii Sãi – Adevãrat grãiesc vouã: Oricâte veþi lega pe
pãmânt, vor fi legate ºi în cer, ºi oricâte veþi dezlega pe pãmânt,
vor fi dezlegate ºi în cer (Matei 18, 18) – nu trebuie înþelese ca ºi
cum preotul ar fi atotputernic. Dacã un preot ar vrea sã cunune
o sorã cu fratele ei, slujba lui nu ar avea nicio putere… Ba ar fi
chiar blasfemie. Deci, pogorãmintele trebuie fãcute fãrã a se
ieºi din rânduiala Bisericii, fãrã a se cãlca predania Sfinþilor
Pãrinþi. Atunci când, prin insuflarea Duhului Sfânt, aceºti sfinþi
au stabilit rânduielile Bisericii, nu au fãcut-o pentru a închide
uºile raiului oamenilor care au trebuinþã de doctor pentru
sufletele lor. Ci au fãcut-o tocmai pentru a-i ajuta pe oameni sã
Îl cunoascã pe Hristos, adevãratul Doctor al sufletelor ºi al tru-
purilor, ºi sã dobândeascã raiul.)

Bolnavul care e creºtin este în primul rând creºtin ºi în al
doilea rând bolnav. Nu trebuie sã considere cã boala îl reprezintã
mai bine decât credinþa creºtinã. Sau, dacã îºi dã seama cã se
considerã mai întâi bolnav ºi abia apoi creºtin, sã îºi dea seama
cã starea în care se aflã e nefireascã.

Mã opresc aici. Sfântul Ioan Scãrarul atrãgea atenþia asupra
faptului cã sunt unii oameni care, deºi trãiesc în patimi, vorbin-
du-le altora despre viaþa virtuoasã ajung sã fie ºi ei modelaþi de
propria propovãduire. Nãdãjduiesc cã Dumnezeu mã va ajuta
ºi pe mine ca, ajuns pe patul de boalã, sã am puterea de a asculta
glasul conºtiinþei. Mai mult încã, nãdãjduiesc cã mã va ajuta sã
îl ascult chiar fãrã sã ajung pe patul de boalã. Deºi deasa spove-
danie mã ajutã mult, ºtiu cã ispita vrãjmaºului ºi iubirea de
sine încearcã sã sufoce glasul conºtiinþei. De aceea îi rog pe
cititori sã se roage pentru mine, ca sã nu fiu ruºinat de ceea ce
i-am învãþat pe alþii sã facã.

Rugaþi-vã pentru mine, vã rog. Pur ºi simplu pentru cã sunt
covârºit de greutatea neputinþelor mele…
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II. Scrisoare cãtre cei care îngrijesc
     sau vor îngriji bolnavi

Iubitul meu frate (sau iubita mea sorã) în Hristos,
Îþi scriu aceste rânduri cu inima plinã de emoþie.
M-aº bucura foarte mult ca, dupã ce vei citi aceastã scri-

soare, în inima ta sã sporeascã puþin dragostea pe care i-o porþi
bolnavului pe care îl îngrijeºti. Un singur cuvânt frumos mai
mult dacã îi vei spune, o picãturã în plus de afecþiune dacã îi
vei arãta, ar fi o dovadã cã nu am scris degeaba.

Dacã ar exista o scrisoare asemãnãtoare scrisã de un sfânt,
ar avea puterea de a face ca în inima ta sã se reverse dragostea
faþã de aproapele tãu greu încercat de boalã. Eu îmi ºtiu nepu-
tinþele ºi îmi dau seama cã nu pot sã miºc inima ta prin iscusinþa
mea scriitoriceascã. Nãdãjduiesc totuºi ca întâmplãrile pe care
le voi descrie sã te ajute sã înþelegi cât mai bine câtã nevoie au
bolnavii de dragoste, cât de mare este responsabilitatea celor
care au bolnavi în grijã ºi cât de binecuvântatã este cununa
celor care se jertfesc pentru a-i ajuta pe bolnavi.

Sã nu te mire faptul cã unul dintre motivele principale pen-
tru care scriu aceastã scrisoare este faptul cã, fiind bolnav, mi
s-a întâmplat sã urlu de singurãtate. Urletele mele au fost mute,
nu mã auzea nimeni în afarã de Dumnezeu, dar asta nu înseam-
nã cã erau mai puþin dureroase.

Bolnavii au mare nevoie de dragoste, de timp, de înþelegere.
ªtii ºi tu asta, aºa cum o ºtiu ºi eu. Încerc sã te rog sã fii ºi mai
aproape de bolnavul pe care îl ai în grijã. Teoria privitoare la
grija faþã de aproapele o ºtim cu toþi. Doar practica lasã de dorit.

Nu îþi scriu ca unul care, din prea mare dragoste de bolnavi,
simte nevoia de a-i molipsi ºi pe alþii de dragostea sa. Ci scriu
pentru cã eu însumi am de învãþat din asta. Îþi scriu cu aceeaºi
deschidere cu care aº citi la rândul meu ceva pe aceastã temã.

Îmi dau seama încã de pe acum cã cea mai mare problemã
a acestei scrisori este cã nu are ca autor pe cineva care a îngrijit
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multã vreme bolnavi, ci pe cineva care scrie din experienþa sa de
bolnav. Îþi scriu cum aº fi vrut sã se poarte cu mine cei din jurul
meu atunci când am fost bolnav. Este adevãrat cã fiecare om
care suferã are particularitãþile ºi ciudãþeniile sale, ºi la aceeaºi
durere de dinþi sau de stomac doi oameni vor reacþiona diferit.
Cu toate acestea, existã multe caracteristici comune majoritãþii
bolnavilor. Când scriu cã pe patul de spital bolnavul nu are nevoie
numai de mâncarea rudelor, ci ºi de dragostea lor, enunþ un adevãr
care ar trebui sã fie evident pentru toatã lumea.

Îþi voi scrie multe lucruri generale, voi încerca sã îþi pun
înainte gânduri ºi cugetãri ale cuvioºilor pãrinþi despre boalã.
În acelaºi timp, însã, voi face referire precisã la situaþiile în
care m-am aflat eu însumi. Astfel de particularitãþi pot ajuta la
înþelegerea frãmântãrilor prin care trece un bolnav. ªi nu este
nevoie ca toþi oamenii sã aibã cirozã pentru a înþelege puþin
din deznãdejdea ºi apãsarea care îi cuprind pe unii dintre paci-
enþii care suferã de aceastã boalã. În manifestãrile lor, deznãdej-
dea sau nãdejdea, neliniºtea sau liniºtea sunt în acelaºi timp
diferite ºi comune tuturor bolnavilor.

Nu încape îndoialã cã un pãrinte sporit duhovniceºte, chiar
dacã ar avea cea mai gravã boalã, nu va lãsa gândurile de deznã-
dejde sã intre în inima sa. Oricum, în scrisoarea de faþã, prin
„bolnav” voi înþelege bolnavul obiºnuit, bolnavul pe care îl întâl-
nim în orice spital.

O greºealã mare ar fi sã ne pregãtim un anumit comporta-
ment standard faþã de bolnav, sã luãm în considerare numai
elementele comune tuturor bolnavilor, ºi sã ne purtãm cu ei ca
ºi cu niºte vietãþi de laborator.

Bolnavii sunt persoane unice, fiecare cu sensibilitatea sa,
fiecare cu fixurile ºi cu nevoile sale. Dacã ne vom purta cu ei ca
ºi cu niºte obiecte fabricate în serie, vom dovedi cã nu îi iubim.
Dragostea þine întotdeauna cont de trãsãturile celuilalt. Sau
mai bine zis ar trebui sã þinã întotdeauna cont, dar sunt situaþii
în care anumiþi factori (oboseala, stresul, necazurile) îi îngreu-
neazã celui care iubeºte misiunea de a-ºi arãta dragostea.
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Nu putem fi niºte roboþi, niºte super-maºini capabile sã
îngrijeascã bolnavii fãrã sã facã cea mai micã greºealã. Ispita
perfecþionismului este de scurtã duratã: oamenii care încearcã
sã devinã perfecþi îºi înþeleg neputinþa ºi, de obicei, cad în
extrema cealaltã, nefãcând nici ceea ce le stã în putinþã sã facã.

Scrisoarea de faþã nu este rezumatul unui curs pentru a
deveni îngrijitorul perfect. Este eventual rezumatul unui curs pentru
a deveni un îngrijitor mai bun, mai priceput, mai jertfelnic.

Scriindu-þi, am în suflet puþinã neliniºte: dacã peste câteva
luni sau ani voi avea de îngrijit un bolnav ºi nu mã voi purta
aºa cum îþi recomand þie sã te porþi cu bolnavii?

În ultimele veacuri una dintre problemele reale ale propo-
vãduirii creºtine a fost tocmai ruptura dintre vieþile unor propo-
vãduitori ºi faptele lor. Sunt conºtient cã aceastã rupturã are
efecte dramatice. ªi ce sã mã fac? Sã mãresc numãrul învãþãto-
rilor mincinoºi? Sã mã fereascã Dumnezeu de aºa ceva. Îþi repet,
însã, cã scriu pentru cã am fost bolnav, ºi am avut nevoie de
mângâiere. Poate cã peste câtãva vreme voi fi iarãºi bolnav, ºi
voi avea nevoie de acelaºi sprijin sufletesc.

Un alt motiv pentru care îþi scriu este cã am constatat cã,
atunci când un om este bolnav, comunicarea sa cu ceilalþi devine
mai dificilã: uneori bolnavul nu îºi spune frãmântãrile, pentru
a nu-i deranja pe cei care îl îngrijesc. Alteori bolnavul devine
prea agasant cu pretenþiile sale, exploatând situaþia pentru a-ºi
satisface anumite dorinþe pe care dacã nu ar fi fost bolnav nu ºi
le-ar fi putut împlini.

Îmi dau seama cã e nevoie de multã artã pentru a încuraja
pe orice om care suferã ºi, implicit, pe orice bolnav. De exemplu,
Sfântul Varsanufie din Gaza îi scria unui pãrinte urmãtoarele
cuvinte: „O, iubite frate, Domnul a rãbdat crucea ºi tu nu te
bucuri de necazurile a cãror rãbdare duce în Împãrãþia cerurilor?
(…) Nu cere deci odihnã trupeascã, dacã Domnul nu þi-o dã.
Cãci Domnul priveºte cu scârbã la odihna trupului. ªi tot El a
spus: În lume necazuri veþi avea (Ioan 16, 33). Domnul sã te
ajute în toate. Iartã-mã pentru cele ce þi-am spus. Cãci am vorbit



l m282l m

ca unul care cere multe fãrã sã le aibã el însuºi. Dar am spus
cele ce le ºtiu despre alþii, despre sfinþi. Roagã-te pentru mine.”
Iar unui bolnav îi scria: „Boala este în chip recunoscut o certare
spre îndreptare. Deci boala þi s-a trimis ca unei slugi rele. Dacã
însã îþi este greu sã primeºti certarea, înceteazã sã fii rãu. Iar
dacã eºti rãu, primeºte certarea. Dar, dacã te bucuri de certare,
nu eºti rãu. Iar cel ce nu e rãu este iubit. ªi Domnul îl ceartã pe
cel pe care-l iubeºte (Prov. 3, 12; Evrei 12, 6). Ia seama deci cu
adevãrat cum eºti ºi alege-þi þie una din cele spuse.”

Îmi dau seama de faptul cã asemenea cuvinte nu pot fi
primite decât de un om întãrit în credinþã. Nu pot fi repetate
oricãrui om aflat pe patul de boalã. Pentru cã riscã sã aibã efecte
nedorite.

Ne-am obiºnuit sã citim cuvintele sfinþilor ºi, de multe ori,
încercãm sã le transformãm în niºte formule magice, într-un
fel de parole a cãror repetare mecanicã poate miºca sufletele
oamenilor. Pierdem din vedere faptul cã sfinþii nu scriau doar
pentru a propovãdui anumite adevãruri, nu scriau numai de
dragul de a propovãdui, ci scriau pentru a întoarce sufletele la
Dumnezeu.

(Dacã citim cum scrie Sfântul Ciprian al Cartaginei despre
o fecioarã cãzutã în pãcat, ºi dacã apoi comparãm cele citite cu
o scrisoare a cunoscutului Gheron Iosif, isihastul de la Muntele
Athos, adresatã unei tinere care trãia în desfrâu, vom observa o
diferenþã foarte pronunþatã. Desfrâul în care cad unii creºtini
este acelaºi, indiferent de secolul în care trãiesc. Dar Biserica,
precum o mamã iubitoare de fii, încearcã sã le dea tãmãduirea
potrivitã þinând cont de trãsãturile lor sufleteºti.)

Trebuie sã avem o mare iscusinþã atunci când vrem sã mân-
gâiem sufletul unui bolnav: important nu este sã ne facem noi
datoria de a fi alãturi de el, ci trebuie ca el sã fie într-adevãr
mângâiat de cuvintele noastre. Sunt unii care polemizeazã înfo-
cat cu sectanþii, dupã care au conºtiinþa foarte liniºtitã cã ºi-au
fãcut datoria (ºi aºteaptã chiar sã fie rãsplãtiþi de Dumnezeu
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pentru osteneala lor). Nu þin seama de faptul cã poate nu au
avut argumente suficiente pentru a-i convinge pe sectanþi de
greºelile lor, dar din prea multã iubire de sine se laudã cu
discursul lor.

Când vorbim cu un om aflat în necazuri, trebuie sã încercãm
sã mângâiem sufletul sãu. Nu trebuie sã avem aroganþa cã prin
deºteptãciunea cuvintelor noastre îl vom trage de mânã din
groapa deznãdejdii, ci trebuie sã ne rugãm ca Dumnezeu sã ne
lumineze mintea ºi sufletul pentru a-l ajuta.

Înainte de orice, trebuie sã ne dorim din toatã inima sã fim
aproape de bolnav. Bolnavul se aflã într-o perioadã de sensibi-
litate sentimentalã accentuatã. Oricât de gustoasã ar fi hrana
adusã la spital, ea nu îl va sãtura pe bolnav. El are nevoie ºi de
afecþiune (nu mã refer la bolnavii morocãnoºi, care nu vor sã
fie vizitaþi de nimeni, ºi nici la gurmanzii care nu se gândesc
decât la bunãtãþile pe care le aºteaptã de la rude; mã refer la
bolnavii obiºnuiþi).

Este foarte important ca, oricât de gravã ar fi boala de care
suferã, bolnavul sã se afle într-o stare psihicã bunã. Cei care îl
viziteazã au un mare rol la acest capitol. Ei îl pot ridica sau îl
pot coborî. Sfântul Teofan Zãvorâtul scrie despre o femeie
bolnavã: „Liniºtea sufleteascã este de mare ajutor la înzdrãve-
nire. Cât de bine ar face dacã ar putea sã nu se mai gândeascã...
În cap câte lucruri de nimic vin! Sã se roage cu rugãciune scurtã
Domnului ºi Mântuitorului nostru, Maicii lui Dumnezeu ºi
îngerului pãzitor. Dupã aceea sã spunã pe dinafarã vreun psalm
pe care îl ºtie ºi sã cugete la el fãrã sã se grãbeascã. E bine de
citit câte puþin din Evanghelie, iar ea sã asculte. Sã nu o lãsaþi
singurã. ªedeþi alãturi ºi lucraþi ceva... ªi alþii sã fie de faþã,
dacã se poate. O sã îi fie mai vesel, ºi gândurile nu se vor
învifora... Acestea sunt acum cei mai mari vrãjmaºi.” Precum
vedem, dupã ce aminteºte de valoarea rugãciunii, sfântul
vorbeºte despre nevoia bolnavului de a sta împreunã cu alþii.
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Recitind cuvintele sale, îmi dau seama cã ºi eu ar fi trebuit
sã încep aceastã scrisoare tot cu câteva cuvinte despre rugãciune.
Nu am minimalizat importanþa ei, dar am avut în minte faptul
cã unii oameni se roagã pentru rudele lor bolnave, sau pentru
prietenii lor bolnavi, ºi prin asta cred cã ºi-au fãcut porþia de
jertfã. Reduc la rugãciune tot binele pe care l-ar putea face
bolnavilor. Dacã bolnavii nu ar avea nevoie decât de rugãciune,
dacã oamenii necãjiþi nu ar avea nevoie decât de rugãciune,
atunci Hristos nu ne-ar mai fi poruncit sã facem faptele dra-
gostei, nu ne-ar mai fi cerut sã îi hrãnim pe cei flãmânzi ºi sã îi
îmbrãcãm pe cei goi, ci ne-ar fi cerut doar sã ne rugãm pentru ei.

Ia imagineazã-þi: un bogãtaº merge pe stradã cu o maºinã
scumpã, vede un sãrac, pune o frânã bruscã. Coboarã din
maºinã, ridicã mâinile la cer ºi spune: „Doamne, ai grijã de
cerºetorul acesta, cã moare de foame...”. Se ridicã, se ºterge de
praf ºi pleacã mai departe.

Mi-aº fi dorit ca scriind aceste rânduri sã îmi imaginez o
situaþie ridicolã. Totuºi, uneori realitatea este mai tristã decât
situaþia imaginarã pe care þi-am prezentat-o.

Ar fi fost într-adevãr bine sã încep sã îþi scriu despre rugã-
ciunea pentru bolnavi, mai ales cã sunt mulþi care se gândesc
sã îºi ajute bolnavii numai cu alimente sau cu vorbe frumoase,
dar nu se roagã deloc pentru ei. Am citit niºte cuvinte foarte
frumoase scrise de Sfântul Ioan din Kronstadt. Se potrivesc
foarte bine rugãciunii pentru bolnavi: „Când eºti miºcat de
suferinþa altora ºi de neliniºtea sufletului lor, ºi te simþi îndemnat
la rugãciuni pentru ei, cu o inimã compãtimitoare ºi profund
miºcatã cere-I lui Dumnezeu sã aibã milã de pãcatele lor, cum
ai cere iertarea propriilor tale pãcate; adicã roagã-te cu lacrimi
ca sã-i ierte. Roagã-te pentru mântuirea celorlalþi ca ºi cum te-ai
ruga pentru propria mântuire. Dacã ajungi la aceasta, dacã-þi
faci din ea un obicei, vei primi de la Dumnezeu un belºug de
daruri duhovniceºti, darurile Duhului Sfânt, Care iubeºte sufle-
tul preocupat de mântuirea aproapelui, pentru cã El Însuºi
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– Preasfântul Duh – vrea mântuirea noastrã prin toate mijloacele
posibile, cu condiþia sã nu-I stãm împotrivã ºi sã nu ne împietrim
inima. Însuºi Duhul mijloceºte pentru noi cu suspine negrãite
(Romani 8, 26)”.

Sfântul Ioan din Kronstadt a primit de la Dumnezeu darul
tãmãduirii bolnavilor mai ales pentru cã s-a rugat pentru
bolnavi, pentru cã i-a iubit pe bolnavi, pentru cã a simþit durerile
acestora ca pe propriile sale dureri. La filantropii zilelor noastre
nu gãsim acelaºi duh jertfelnic: din economiile lor ei construiesc
o policlinicã sau un spital, cumpãrã câteva kilograme sau tone
de medicamente pe care le distribuie gratuit, dar nu se simt
niciodatã una cu bolnavii: se vãd întotdeauna deasupra lor, la
mare înãlþime, aruncând bani, ca niºte regi, grãmezii de sãraci
care cer milostenie. Cheia dragostei nu stã în mulþimea de
zerouri de pe chitanþa de sponsorizare, ci stã în profunzimea
legãturii cu bolnavii.

Cuviosul Paisie Aghioritul constata cã „atunci când se îmbol-
nãveºte un membru al familiei, toatã familia suferã”. În acelaºi
duh Sfântul Teofan Zãvorâtul îi scria unei mame a cãrei fiicã
era greu încercatã de boalã: „Pe sufletul dumneavoastrã apasã
mai mult decât orice boala fiicei. Îndureraþi-vã pentru ea ºi cu
durere strigaþi cãtre Domnul, ºi pe fiica dumneavoastrã îndem-
naþi-o sã facã acelaºi lucru, ºi pe toþi casnicii dumneavoastrã.
Atunci toate rugãciunile pentru ea se vor împreuna ºi vor alcãtui
un glas de trâmbiþã, în stare sã atragã luarea-aminte a Dom-
nului...” E bine sã ne rugãm pentru bolnavi cu frângere de inimã.
Sunt unii care dacã plãtesc câteva pomelnice la bisericã ºi dau
acatiste de sãnãtate la douã-trei mãnãstiri considerã cã au fãcut
tot ce se putea.

Sfântul Teofan îi mai scria aceleiaºi mame: „E bine cã aþi
rânduit sã se facã rugãciune pentru fiica dumneavoastrã, douã
molitfe pe sãptãmânã ºi pomenire la proscomidie. S-ar pãrea
cã este destul. Dar cine se roagã cu durere pentru bolnavã?
Dumnezeu ia aminte la rugãciune atunci când pentru bolnav
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se roagã cineva din suflet. Dacã nimeni nu suspinã din suflet,
slujba va fi o poliloghie, iar rugãciune adevãratã pentru bolnavã
nu va fi. La fel cu proscomidia, la fel ºi cu liturghia. Dumnea-
voastrã mergeþi la slujbele pe care le-aþi comandat? Dacã nu,
credinþa dumneavoastrã este fãrã putere... Slujbele le-aþi
comandat – însã, dând bani ca sã se roage alþii, dumneavoastrã
v-aþi lepãdat de pe umeri orice grijã... Nu este nimeni care sã se
îndurereze pentru bolnavã. Celor care sãvârºesc slujba nici nu
le trece prin minte sã se îndurereze cu sufletul înaintea
Domnului pentru cei pe care îi pomenesc la slujbe... ªi de unde
sã se îndurereze ei pentru toþi?

Altceva este dacã sunteþi de faþã la slujbã atunci când este
pomenitã N. Atunci durerea dumneavoastrã este purtatã de
rugãciunea Bisericii ºi înãlþatã mai grabnic la tronul lui Dumne-
zeu. ªi face îndureratã însãºi rugãciunea Bisericii, chiar dacã
cei care slujesc nu sunt îndureraþi. Vedeþi deci unde stã puterea!
Mergeþi la slujbe dumneavoastrã înºivã ºi îndureraþi-vã cu
sufletul pentru bolnavã... ªi treaba va ieºi bine.”

Dacã rândurile nu ar fi fost scrise de un sfânt, s-ar fi putut
gãsi voci duhovniceºti care sã ironizeze aceste cuvinte, sã le
considere anti-bisericeºti sau chiar sectante. Dar poziþia Sfântu-
lui Teofan este cât se poate de fireascã. Sectantã ar fi poziþia
celor care susþin cã este de ajuns sã plãteºti un numãr de pomel-
nice ºi datoria a fost îndeplinitã. Ar fi ceva similar indulgenþelor
de la catolici. Numai cã Dumnezeu nu are nevoie de banii pe
care tot cu îngãduinþa Lui îi avem. El aºteaptã rugãciunile ºi
jertfa noastrã.

Mama cãreia îi scria Sfântul Teofan îl întrebase unde este
cel mai bine sã dea liturghii pentru sãnãtatea fiicei sale. La o
asemenea întrebare, eu aº fi rãspuns dând numele a douã–trei
mãnãstiri în care pãrinþii duc o viaþã mai sporitã. Dacã mama
respectivã ar fi avut o stare materialã foarte bunã, i-aº fi reco-
mandat eventual sã trimitã un pomelnic la Eghina, la moaºtele
Sfântului Nectarie, sau la Evvia, la moaºtele Sfântului Ioan
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Rusul. Aºa aº fi rãspuns eu, numai cã sfinþii au alte criterii dupã
care mãsoarã lucrurile:

„Unde sã daþi liturghii? Unde vã trage sufletul, acolo sã
daþi... Lucrul cel mai însemnat este durerea sufletului dumnea-
voastrã pentru bolnavã. ªi ajutaþi mai mult sãracilor. Nu numai
celor care umblã pe stradã, ci daþi uºurare unei familii apãsate
de sãrãcie. Rugãciunea ei vã va uºura povara de pe inimã...”,
scria Sfântul Teofan.

Iatã un rãspuns mult mai de folos pentru mamã. Durerea
sufletului pentru bolnav... Aceastã durere a sufletului este cât
se poate de fireascã pentru cineva care iubeºte. Aºa este când
existã dragoste. Da, când cineva din familie este bolnav, toþi
suferã... atunci când între ei existã dragoste.

În unele cãrþi religioase este scris cã este mai importantã
iubirea celor care nu ne sunt rude decât iubirea rudelor. „Doar
ºi pãgânii îºi iubesc rudele...” Afirmaþia aceasta trebuie înþeleasã
cu mult discernãmânt. Astãzi, când legãturile dintre membrii
familiei au slãbit, asistãm la situaþii absurde în care pe copii nu
îi intereseazã cã tatãl lor este în spital decât pentru cã financiar
familia are de suferit, sau situaþii în care pãrinþii nu îºi viziteazã
copilul aflat în spital (poate pentru cã acesta este un copil
nedorit). ªi pãrinþii stau ºi se joacã acasã cu celãlalt frate, fãrã
sã le pese de suferinþa bolnavului.

Citim cã cei care îºi iubesc numai rudele, ºi nu îi iubesc ºi
pe ceilalþi, nu au în ei dragostea lui Hristos. Citim cã dragostea
faþã de rude e o dragoste fireascã, o dragoste normalã, în timp
ce iubirea faþã de strãini e o dragoste binecuvântatã de Dumnezeu,
pentru cã ne rupe de lanþurile iubirii egoiste ºi interesate. Aºa
este: cine îºi iubeºte numai rudele nu cunoaºte dragostea ade-
vãratã.

Problema este cã din exces de zel unii încearcã sã dobân-
deascã dragostea adevãratã trecându-ºi cu vederea rudele.
Atunci când rudele lor se îmbolnãvesc, ei gãsesc prilejul de a-ºi
arãta discernãmântul neavând grijã de ele, chipurile ca sã nu
fie pãrtinitori. Dar iubirea este într-un anumit fel pãrtinitoare.
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Iubirea la care ne cheamã Evanghelia nu este o iubire platã, o
iubire searbãdã. Evanghelia nu ne invitã sã ne iubim mai puþin
rudele, pentru a avea o dragoste egalã faþã de toþi oamenii.
Evanghelia ne invitã sã îi iubim pe toþi din toatã inima noastrã:
Sã îþi iubeºti aproapele ca pe tine însuþi..., adicã sã îl iubeºti fãrã
sã pui bariere motivate de cine ºtie ce interese meschine. Fãrã
sã te gândeºti ce avantaje ai putea avea ca rãsplatã pentru iubi-
rea pe care i-ai oferit-o.

Pentru cã suntem creºtini, nu trebuie sã ne iubim mai puþin
rudele, ci trebuie sã le iubim chiar mai mult decât le-am fi iubit
dacã nu am fi fost creºtini. Atunci când o rudã de-a noastrã se
aflã pe patul de spital, nu trebuie sã ne eschivãm de la a fi
alãturi de ea, motivând cã nu trebuie sã avem mai multã grijã
de ea decât de alþii, care zac în spitale de cine ºtie câtã vreme.

Motivul invocat mai sus face parte din tolba unui numãr
foarte mic de credincioºi. Mulþi nu au grijã de rudele lor bolnave
pur ºi simplu pentru cã nu vor sã îºi complice vieþile. Reduc
grija pentru bolnav la o vizitã protocolarã.

Oamenii sunt din ce în ce mai comozi. Trãim nu numai
într-un veac al pãcatului ºi al apostaziei, ci ºi al comoditãþii. De
fapt, comoditatea se leagã destul de strâns de pãcat, fiind una
dintre pricinile alegerii acestuia ºi al lepãdãrii crucii virtuþilor.

Ne place sã ne întâlnim cu rudele noastre (ºi aproape tot
ceea ce voi scrie despre rude este valabil ºi despre prieteni,
colegi sau alþi cunoscuþi) numai la momente frumoase, la mese
întinse sau la petreceri. Când rudele noastre trec prin momente
grele, când au nevoie de ajutorul nostru, atunci ne strãduim sã
le rãspundem cu aceeaºi mãsurã de dragoste cu care ne-au
mãsurat ei. Ne purtãm cu bolnavii cu o iubire mãsuratã la miligram,
nu cumva sã îi ajutãm mai mult decât ne-au ajutat ei.

Îmi dau seama cã oamenii duhovniceºti nu se pot regãsi în
rândurile de mai sus. Totuºi, ei nu trãiesc în rai, ci trãiesc în
lume, sunt înconjuraþi de oameni care îºi fac calcule meschine.
În acelaºi timp însã îmi dau seama cã unii creºtini s-au lãsat
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cuprinºi de duhul comoditãþii ºi, deºi îºi doresc sã facã binele,
au o viziune deformatã asupra acestuia. Se rezumã la o filan-
tropie strict materialã, care nu are nimic în comun cu împreu-
nã-pãtimirea.

Oricum, nu ne este de niciun folos sã arãtãm cu degetul
lipsurile altora. Este bine însã sã ne dãm seama în ce mãsurã în
lipsurile altora regãsim propriile noastre slãbiciuni. Ne este de
mare folos sã fim conºtienþi de lipsurile noastre.

Aº putea încerca sã fac acum o listã cu situaþii penibile în
care unii creºtini care se spovedesc ºi se împãrtãºesc (dacã se
spovedesc sau nu cum trebuie sau dacã se împãrtãºesc cu
nevrednicie, nu ºtiu...) nu s-au purtat cum trebuie cu bolnavii
aflaþi pe patul de spital. O scenã tristã este cearta rudelor prici-
nuitã de împãrþirea moºtenirii, cât încã bolnavul nici nu dã semne
cã ar fi pe moarte. Aceastã secvenþã, prin ridicolul ei, este însã
uºor de pus la zid. (Sã nu trecem cu vederea faptul cã, dacã
nominalizãm numai pãcate mari, riscãm sã pierdem din vedere
pãcate care par mai mici, dar care trãdeazã un fond sufletesc
mult mai murdar.)

În vremurile noastre putem gãsi totuºi nu numai exemple
de mari pãcãtoºi ºi de pãcate înfiorãtoare, ci ºi exemple de iubire
creºtineascã, exemple care ar trebui sã ne lumineze vieþile.
E adevãrat cã puþini dintre noi au iubire creºtineascã pentru
rudele lor. Ce putem face când o rudã care ne-a nedreptãþit se
aflã pe patul de spital? Poate cã ar fi trebuit sã extind întrebarea,
ca sã nu se înþeleagã cã trebuie sã avem grijã în mod special de
cei care ne-au nedreptãþit (deºi este evident ºi faptul cã, pur-
tându-ne creºtineºte faþã de cei care ne-au nedreptãþit, nu îi
vom neglija nici pe ceilalþi: nu trebuie sã fim rigizi, ºi sã îi favo-
rizãm pe unii numai datoritã capriciului de a ne mãri în propriii
ochi, de a considera cã am urcat pe culmile iubirii aproa-
pelui). Deci: ce trebuie sã facem când o rudã de-a noastrã se
aflã pe patul de boalã?

Poate cã nu înþelegi de ce tot fac referiri la rude. Poate cã
vor exista cititori care se vor mulþumi sã înþeleagã cã fac apologia
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ajutorãrii rudelor, ca ºi cum credinþa creºtinã ar fi o religie de
clan, de familie, de trib, ca ºi cum ar fi poruncit Hristos sã ne
iubim numai fraþii, nepoþii ºi veriºorii pânã la gradul 3 sau 4.

Aºa cã, pentru a nu lãsa loc unor interpretãri nepotrivite,
reformulez întrebarea: ce sã facem când aproapele care ne-a
nedreptãþit se aflã pe patul de spital? „ªi cine este aproapele
meu?” – parcã acum întrebarea din Evanghelie se pune de la
sine. Nu voi rãspunde aici la aceastã întrebare prin cuvintele
mele. Voi da în schimb un exemplu cât se poate de grãitor, luat
din cartea pãrintelui Ioanichie Bãlan Istorioare duhovniceºti:
„Maria Sãcãliuc, o credincioasã sãracã din Bucureºti, are o deo-
sebitã grijã pentru pomenirea morþilor. Mai ales a celor uitaþi
de rudele lor. Din vreme în vreme se duce prin cimitirele oraºului
Bucureºti cu un caiet în mânã ºi noteazã toate numele rãposa-
þilor de pe crucile cele mai vechi, mai uitate, se opreºte la mor-
mintele mai proaspete. Dupã ce umple caietul cu câteva mii de
nume ale celor rãposaþi; îl copiazã în mai multe exemplare,
adaugã pe fiecare caiet câteva sute de lei din mica ei pensie,
ºi le trimite deodatã la cele mai cunoscute mãnãstiri din þarã,
sã fie pomenite, din banii ei.

– De ce faci lucrul acesta, sorã Marie?, o întreabã uneori preoþii.
– Pãrinþilor, morþii au mare nevoie de ajutorul celor vii, de

milostenie ºi Liturghii cu sãrindare. Nu-i scriu pe toþi. Numai
pe cei care mi se par pãrãsiþi de ai lor. Îi cunosc dupã cruci ºi
morminte. Notez ºi pe cei pe care nu are cine sã-i pomeneascã,
morþi în spitale, în rãzboi, accidentaþi etc. Toþi au nevoie de
rugãciunile Bisericii, ca sã li se ierte pãcatele ºi sã fie scoºi din
întuneric la luminã. Niciunul dintre noi nu ne dãm seama cât
de mult aºteaptã sufletele morþilor rugãciunile celor vii.

– Dar de unde iei atâþia bani sã plãteºti aceste pomelnice?
– Eu sunt femeie sãracã. Nu am avut niciodatã familie. Din

salariul meu de îngrijitoare pun deoparte, lunã de lunã, câteva
sute de lei pentru pomenirea morþilor. Când se adunã o sumã
de câteva mii de lei, trimit la mãnãstiri ºapte rânduri de sãrin-
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dare. ªi tot aºa. Mãcar atâta sã fac ºi eu! Poate mã vor pomeni
ºi pe mine alþii, cã ºi eu sunt strãinã pe lume.”

Cred cã la întrebarea „ªi cine este aproapele meu?”, un
rãspuns foarte potrivit l-ar putea da aceastã femeie. Dacã avea
atâta dragoste creºtineascã încât sã plãteascã pomelnice pentru
pomenirea unor oameni necunoscuþi, cred cã arãta la fel de
multã iubire aproapelui pe care Dumnezeu i-l scotea în cale.

Aproapele nostru nu se rezumã doar la oamenii pe care nu
îi cunoaºtem. Între hotarele aproapelui sunt incluse cu siguranþã
ºi rudele noastre, ºi prietenii pe care am fi putut sã îi ajutãm
mai mult atunci când se aflau pe patul de spital. Sunt convins
cã cine îºi va iubi mai mult rudele ºi prietenii, fãrã a cãuta vreun
câºtig din aceastã iubire, va învãþa sã îi iubeascã ºi pe ceilalþi.

La întrebarea „Cine este aproapele meu?” am primit un
rãspuns ascultând o emisiune de radio în care un fost deþinut
politic povestea cum într-o celulã erau odatã douã bucãþele de
zahãr. Mulþi deþinuþi, închiºi din cauza credinþei în Dumnezeu
ºi a dragostei de neam, treceau prin celula respectivã, dar refu-
zau sã mãnânce zahãrul. Deºi, din pricina condiþiilor inumane
de detenþie, aproape toþi erau la limita rezistenþei fizice, totuºi
fiecare se gândea cã poate dupã el va veni cineva care va avea
mai multã nevoie de ceva dulce.

ªi dacã tot am amintit de cei prigoniþi pentru Hristos, ar fi
poate cazul sã vorbesc despre jertfa fãcutã de marele filosof
creºtin ortodox Mircea Vulcãnescu: un coleg de celulã fusese
bãtut cu multã cruzime de cãtre torþionarii comuniºti – nu se
mai putea þine pe picioare, ºi în celulã era extrem de frig. Ca sã
îºi ajute fratele de suferinþã, Mircea Vulcãnescu s-a întins pe
jos, fãcând din propriul sãu trup un pat pe care sã stea cel bãtut.
Acela ºi-a revenit, dar filosoful s-a îmbolnãvit ºi a murit. Stând
pe jos, în frigul din celulã, s-a îmbolnãvit ºi în cele din urmã a
trecut la Domnul. Am citit întâmplarea respectivã ca ºi cum aº
fi citit pãtimirea unui mare mucenic al Bisericii (ºi cred cã prin
jertfa sa Mircea Vulcãnescu a ajuns ºi el în ceata sfinþilor mucenici).
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Poate cã, pentru cã am fãcut referire la jertfa sa, ar fi momen-
tul sã îþi scriu câte ceva despre jertfa pe care ar putea sã o facã
orice creºtin pentru aproapele sãu aflat în suferinþã. Sfântul
Nicolae Velimirovici observa cã „este un lucru cu totul obiºnuit
ca mama sã facã legãmântul de a posti în zilele de dulce când
copilul îi e bolnav. Acesta este un lucru cu totul biblic. ªi împã-
ratul David a postit cât i-a fost copilul bolnav”.

ªi, dacã este „cu totul obiºnuit” ca o mamã sã facã aceastã
nevoinþã binecuvântatã, putem spune cã orice creºtin – care
vede în aproapele sãu un frate – ar putea face o nevoinþã asemã-
nãtoare. Nu propun aici ca un creºtin sã posteascã ori de câte
ori aude cã cineva s-a îmbolnãvit. Ar însemna sã posteascã
aproape continuu, ºi o nevoinþã fãrã mãsurã are aproape
întotdeauna urmãri negative în plan duhovnicesc. Dar consider
cã sunt momente în viaþa noastrã în care, dacã duhovnicul ne
dã binecuvântare, am putea sã îmbinãm rugãciunea pentru
aproapele nostru cu o anumitã nevoinþã.

Pãrintele Paisie Aghioritul spunea cã „dacã cerem ceva de
la Dumnezeu fãrã sã jertfim ºi noi ceva, rugãciunea nu ne este
ascultatã. Dacã stau ºi spun «Dumnezeul meu, Te rog, fã-l bine
pe cutare bolnav», fãrã sã fac vreo jertfã, este ca ºi cum aº spune
niºte cuvinte frumoase. Numai atunci când Hristos va vedea
dragostea mea, jertfa mea, îmi va împlini cererea, desigur dacã
ea este spre folosul duhovnicesc al aceluia. De aceea, atunci
când oamenii vã cer sã vã rugaþi pentru un oarecare bolnav, sã
le spuneþi sã se roage ºi ei sau, cel puþin, sã se nevoiascã sã-ºi
taie cusururile lor. Atunci când cineva îmi spune cã nu se poate
ruga pentru o rudã de-a sa care este bolnavã, eu îi spun sã facã
cel puþin o jertfã pentru cel bolnav. De obicei, îi spun sã facã
ceva care îi va ajuta ºi propriei lui sãnãtãþi”.

ªi tot el dãdea un exemplu grãitor pentru capacitatea de
jertfã a celor a cãror dragoste pentru aproapele este îndoielnicã:
„Odatã la coliba mea a venit un creºtin din Germania, a cãrui
fiicã începuse sã paralizeze. Medicii nu mai puteau face nimic.
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Sãrmanul era cu desãvârºire deznãdãjduit. «Fã ºi tu o jertfã,
i-am spus, pentru sãnãtatea copilului tãu. Sã faci metanii nu
poþi, sã te rogi nu poþi. Hai sã zicem cã nu poþi. Dar, ia spune-mi,
câte pachete de þigãri fumezi pe zi?» «Patru ºi jumãtate», îmi
rãspunde. «Sã fumezi numai un pachet, iar banii ce i-ai fi dat
pentru celelalte sã-i dai vreunui sãrac.» «Pãrinte, mai întâi sã
se facã bine copilul meu, ºi eu voi lãsa fumatul.» «Ei, atunci nu
va avea niciun rost. Acum trebuie sã-l laºi. Aruncã þigara! Nu-þi
iubeºti copilul?» «Eu sã nu-mi iubesc copilul?, îmi spune acela.
De la etajul cinci mã arunc pentru dragostea copilului meu.»
«Eu nu-þi spun sã te arunci jos de la etajul cinci, ci sã arunci
þigara: dacã faci vreo nebunie ºi te arunci de la etajul cinci, vei
lãsa copilul pe drumuri ºi-þi vei pierde ºi sufletul. Eu îþi spun sã
faci ceva uºor. Iatã, aruncã acum þigara!» Dar cu niciun chip nu
a vrut s-o arunce. În cele din urmã a plecat plângând, aºa cum
a venit. Cum poate fi ajutat un astfel de om? Cei care ascultã,
însã, pot fi ajutaþi.”

Cazul acesta este foarte grãitor pentru modul în care mulþi
oameni înþeleg cã trebuie sã îºi ajute aproapele: prin declaraþii
gratuite, care nu folosesc cu nimic celui suferind.

Cuviosul Paisie i-a pus acestui tatã disperat un jug pe care
îl putea purta: nu îl pusese nici sã þinã cine ºtie ce posturi negre,
nu îl pusese nici sã renunþe definitiv la fumat, nu îl pusese nici
sã îºi dea toatã averea sãracilor: îl pusese doar sã reducã numã-
rul þigãrilor pe care le fuma. ªi, totuºi, omul nu a vrut sã îºi ajute
copilul. Atitudinea sa este reprezentativã ºi pentru modul în
care mulþi oameni înþeleg boala ºi celelalte necazuri. Tatãl fetei
venise la Cuviosul Paisie aºteptând cu disperare ajutorul pe care
medicii nu fuseserã în stare sã îl ofere. E important sã înþelegem
acest amãnunt: el venise la cuvios ca la ultima sa scãpare. Nu
venise sã se plângã de neputinþa doctorilor, ci venise sã cearã
ajutor. Aºa cum foarte mulþi oameni aflaþi în situaþia sa o fac.

Problema este cã pãrintele i-a dat un sfat care nu se potrivea
cu aºteptãrile sale. Dacã omul ar fi ºtiut ce sfat îi va da pãrintele,
ar fi renunþat sã cãlãtoreascã pânã la el.
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Oamenii aºteaptã ca Dumnezeu sã îi ajute, fãrã ca ei sã
facã nimic. „Dacã s-ar putea ca Dumnezeu sã le facã bine tuturor
oamenilor fãrã ca aceºtia sã miºte un deget, totul ar fi perfect...”,
cred unii, fãrã sã îºi dea seama cã omul trebuie sã se lupte cu
toatã fiinþa sa pentru bine. Dumnezeu le face un mare serviciu
oamenilor lãsându-i sã ducã aceastã luptã: altfel, oamenii ar fi
fost un fel de maimuþe care ar fi primit printre gratii hrana de
la stãpân. Dumnezeu ne iubeºte, ºi crucea face parte din viaþa
noastrã tocmai pentru a ajunge la Înviere. Este adevãrat cã,
dacã Adam nu ar fi cãzut în pãcatul neascultãrii, oamenii nu ar
fi cunoscut nici suferinþa, nici boala. Dar aºa...

În momentul în care dorim ca cineva sã îºi redobândeascã
sãnãtatea, trebuie sã înþelegem cã este important ca aceastã
sãnãtate sã îi fie spre mântuire, nu spre pierzanie.

Într-o lume din ce în ce mai rea, Dumnezeu nu are cum sã
rãspândeascã bunãtatea cu forþa: Dumnezeu nu calcã în picioare
libertatea oamenilor, ci le dã ºansa de a-ºi dori ei înºiºi binele ºi
de a se lupta pentru el. Atunci când ne dorim ca cineva sã fie
vindecat de boala sa, ºi ne dorim ca aceastã tãmãduire sã îi fie
spre mântuire, este foarte bine sã fim noi înºine mai râvnitori
în viaþa duhovniceascã. Dacã îl iubim pe celãlalt, vom înþelege
cã este absurd sã ne dorim ca el sã meargã pe calea mântuirii în
timp ce noi de mântuirea noastrã nu ne îngrijim.

ªi atunci, ce facem? Facem schimb cu Dumnezeu, facem
un mic sacrificiu ca aproapele nostru sã fie vindecat? Problema
nu trebuie pusã aºa. Nu este vorba de un troc, de o lege asemã-
nãtoare legii hinduse a karmei: eu fac un bine, deci Dumnezeu
este obligat sã îl vindece pe cel pentru care ne rugãm, tot aºa
cum unii cred cã binele sau rãul pe care îl fac se întoarce în mod
automat asupra lor. Trebuie sã înþelegem cã, deasupra socotelilor
noastre, stã pronia dumnezeiascã. Dumnezeu vrea ca toþi oamenii
sã se mântuiascã ºi la cunoºtinþa adevãrului sã vinã...

Dacã ar fi de ajuns sã spunem o rugãciune pentru ca bolna-
vul sã se mântuiascã, am fi lipsiþi de ºansa de a ne arãta dragos-
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tea pentru el. Iubirea nu este o stare superficialã, subiectivã,
gen ce bine ar fi ca toþi vecinii sã aibã bani pentru întreþinere sau
mi-aº dori sã nu mai fie niciun ºomer în cartierul nostru... (iubirea
nu este deloc comodã, nici utilitarã), ci este o virtute care aprinde
în inima omului dorinþa de a-ºi pune sufletul pentru celãlalt sau
pentru ceilalþi... Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul sã ºi-l punã pentru prietenii sãi (Ioan 15, 13). Aºa
ne-a învãþat Hristos, aºa ne-a învãþat Sfânta Scripturã, aºa ne-au
învãþat Sfinþii Pãrinþi. ªi aºa este.

Când vrem sãnãtatea bolnavului, trebuie sã fim gata sã
facem pentru el o anumitã jertfã, o anumitã nevoinþã. Dar cea
mai importantã jertfã la care suntem chemaþi este rugãciunea
fãcutã cu zdrobire de inimã.

Vrem sã se însãnãtoºeascã cineva? Sã ne rugãm pentru el.
Dar sã nu o facem cu aerul cuiva care comandã pâine la brutãrie
sau bere la cârciumã. Sã o facem înþelegând cã Dumnezeu nu
este obligat sã rãspundã rugãciunii noastre. Sã ne dãm seama
cã trebuie sã stãruim în rugãciune, nu sã ne plictisim dupã câteva
minute, ca ºi cum am fi nemulþumiþi de faptul cã ritualul magic
nu a funcþionat. Rugãciunea nu este vrãjitorie.

Nu s-a vindecat bolnavul? Asta nu trebuie sã ne întristeze
ºi sã ne deznãdãjduiascã. Sã stãruim în rugãciune, ºi poate cã
Dumnezeu îl va vindeca. Iar dacã Dumnezeu nu îl vindecã, poate
cã îi este mai de folos sã rabde boala.

În ceea ce priveºte stãruinþa în rugãciune, îþi voi reproduce
niºte cuvinte al cãror ecou mi-a rãmas în minte încã de când
le-am citit pentru prima datã. Iatã ce relateazã Sfântul Ioan de
Kronstadt: „Micuþii Pavel ºi Olga, prin mila nesfârºitã a Domnu-
lui ºi prin nevrednica mea rugãciune, au fost vindecaþi de duhul
bolii care-i stãpânea. În ceea ce-l priveºte pe micuþul Pavel, boala
l-a pãrãsit în timpul somnului; iar micuþa Olga s-a liniºtit, faþa
ei întunecatã ºi turmentatã s-a luminat în întregime. De nouã
ori m-am dus sã mã rog la cãpãtâiul lor cu o încredere plinã de
îndrãznealã, socotind cã încrederea mea nu va fi ruºinatã,
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cã celui care bate i se va deschide, ºi cã, pentru stãruinþa mea,
Însuºi Dumnezeu va împlini rugãciunea mea; dacã judecãtorul
nedrept a dat în cele din urmã satisfacþie femeii care îl supãra,
cu atât mai mult Judecãtorul tuturor, Judecãtorul plin de
dreptate va primi rugãciunea mea sãracã pentru aceºti copii
inocenþi; El va lua în considerare osteneala pe care mi-am dat-o,
mijlocirea mea, cuvintele mele rugãtoare, îngenuncherea mea,
îndrãzneala mea, încrederea mea în El. ªi tocmai aceasta a fãcut
Domnul: El nu m-a ruºinat pe mine, pãcãtosul. Am mers a zecea
oarã ºi micuþii erau vindecaþi. Am mulþumit Domnului ºi
Ocrotitoarei noastre prea-grabnice.” De nouã ori s-a rugat
Sfântul Ioan, ºi abia a zecea oarã i-a gãsit pe copii vindecaþi.

Ce se întâmpla dacã ar fi abandonat lupta prin rugãciune?
Ce s-ar fi întâmplat dacã, vãzând cã Dumnezeu nu i-a vindecat
pe micuþi încã de la primele rugãciuni, ar fi renunþat sã se roage?
Nu e greu sã ne dãm seama cã sãnãtatea copiilor a depins de
stãruinþa sa în rugãciune.

Cuviosul Paisie Aghioritul îþi spune un cuvânt de folos:
„Dacã nu suspini în pat, suspinã cel puþin în rugãciunea pentru
bolnavi. Dacã cei sãnãtoºi nu fac puþinã rugãciune pentru cei
bolnavi, Hristos le va spune la Judecatã: «Aþi fost sãnãtoºi, dar
nu aþi fãcut rugãciune pentru cei care sufereau. De aceea nu vã
cunosc pe voi...»”. Iatã cã la cuvintele Mântuitorului: flãmând
am fost ºi nu Mi-aþi dat sã mãnânc, însetat am fost ºi nu Mi-aþi
dat sã beau… (Matei 25, 35) se adaugã încã o mustrare: în
lipsuri am fost, dar nu v-aþi rugat pentru Mine…

Cum, Hristos Dumnezeul nostru e flãmând? Cum, lui Hristos
Dumnezeul nostru Îi este sete? Nu, Dumnezeu nu e nici flãmând,
ºi nici nu Îi este sete, dar El primeºte fiecare bine pe care îl
facem altui om ca ºi cum i l-am fi fãcut Lui… ªi oare ce le va
spune Mântuitorul celor care nu au fãcut faptele iubirii faþã de
aproapele? Duceþi-vã de la Mine, blestemaþilor, în focul cel veºnic,
care este gãtit diavolului ºi îngerilor lui (Matei 25, 41).
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Greu cuvânt... Cred cã existã oameni care ºi-ar fi dorit ca
în Evanghelie sã nu existe astfel de cuvinte aspre, ci sã existe
doar cuvinte de mângâiere. Cuvintele Sfintei Scripturi care par
aspre sunt însã ºi ele cuvinte de mângâiere: mai precis, sunt
cuvinte care îl ajutã pe om sã ajungã în raiul cel preadulce ºi sã
se bucure de mângâierea dumnezeiascã (iar cuvintele de mus-
trare adresate celor care nu se poartã creºtineºte cu cei aflaþi în
necazuri sau boli nu sunt oare cuvinte care ne atrag atenþia
asupra responsabilitãþii faþã de aceºtia? Numai Dumnezeu ºtie
de câtã mângâiere au avut parte sãracii ºi bolnavii dupã ce
alþii au citit sau au auzit cuvintele aspre ale Evangheliei...).

Trebuie sã ne rugãm pentru bolnavi… Este adevãrat cã,
atunci când au fost epidemii de ciumã, de leprã sau de alte boli
groaznice, aproape toþi creºtinii se rugau pentru bolnavi. Dar
astãzi, când contactul cu cei bolnavi nu mai are loc faþã cãtre
faþã, când despre epidemii oamenii aflã din ziare sau de la tele-
vizor, se simt mai greu motivaþi sã se roage pentru cei bolnavi.

Trãim într-o lume în care existã multã sãrãcie, multe neca-
zuri, mulþi bolnavi. ªi aceste necazuri ºi boli se vor înmulþi, vor
culmina în vremurile de pe urmã. Trebuie ca acei creºtini care
vor trãi în perioada respectivã sã fie ºi mai plini de dragoste
pentru aproapele. Pãrintele Ioanichie Bãlan scria cã un cãlugãr
l-a întrebat un pustnic când va fi sfârºitul lumii. Pustnicul a
rãspuns: „Când nu va mai fi cãrare de la vecin la vecin! Adicã,
atunci când nu va mai fi dragoste ºi înþelegere creºtineascã între
fraþi, între rude, între creºtini ºi între popoare! Atunci când nu
se vor mai iubi oamenii deloc, cu adevãrat, va fi sfârºitul lumii.
Cãci fãrã iubire ºi fãrã Dumnezeu nu pot sã mai trãiascã oamenii
pe pãmânt!”

Cine va avea grijã de cei bolnavi atunci? Dragostea se va
împuþina, bolnavii vor fi din ce în ce mai singuri. Înainte de a
termina aceastã scrisoare voi mai scrie foarte puþin despre rugã-
ciune. (Altfel, scrisoarea ar fi incompletã, ar semãna cu un pãun
fãrã pene. Dacã ar vorbi cineva despre îngrijirea bolnavilor
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trecând cu vederea rugãciunea pentru ei, ar pierde din vedere
tocmai esenþialul.) Oamenii nu sunt conºtienþi de cât de mult
poate fi schimbatã viaþa unui bolnav dacã alþii se roagã pentru el.

„Dacã nu facem rugãciune pentru un bolnav, boala îºi va
continua drumul ei firesc. În timp ce, dacã vom face rugãciune,
se poate schimba cursul ei. De aceea întotdeauna sã faceþi
rugãciune pentru cei bolnavi”, ne îndeamnã Cuviosul Paisie
Aghioritul.

Da, prin rugãciune se poate schimba cursul vieþii celorlalþi.
Rugãciunea nu este o formulã magicã prin ea însãºi; ci Dumnezeu,
care primeºte rugãciunea ca pe o jertfã binecuvântatã, rãspunde
cu milostivire la aceste rugãciuni. ªi nu numai rugãciunea pen-
tru bolnavi, ci toate rugãciunile fãcute cu zdrobire de inimã
pentru ceilalþi le pot schimba vieþile. Dumnezeu vede când rugã-
ciunile noastre sunt dovezi ale dragostei, când sunt mâini întinse
celui care se aflã pe patul durerii sau în focul încercãrilor. ªi nu
ºovãie sã fie grabnic ajutãtor.

Sã ne rugãm pentru bolnavi, sã ne rugãm cu zdrobire de
inimã, ºi vom vedea cã Dumnezeu rãspunde rugãciunilor.

ªi sã ne apropiem de bolnavi cu sufletul deschis ºi sã încer-
cãm sã alinãm suferinþa lor. Sã nu o facem pentru ca, mai târziu,
bolnavii sã se revanºeze faþã de noi pentru eforturile fãcute. Ci
sã o facem din iubire, sã o facem pentru cã suntem creºtini.
Suntem fiii adevãratului Doctor al sufletelor ºi al trupurilor.
Suntem fii ai Dumnezeului celui Viu...

P.S. „Într-unul din marile spitale ale New York-ului toate
sunt pregãtite pentru operaþia domnului Gheorghiu Scura,
cetãþean american de origine greacã, care are într-unul din plã-
mâni o tumoare canceroasã mai mare decât o gutuie. Soþia
acestuia, doamna Atanasia, cere însã o micã amânare a operaþiei.
Directorul spitalului îi acordã o amânare de douã zile. Ce se
întâmplase? În ultima clipã a simþit în sufletul ei dorinþa de a-i
da soþului, înainte de operaþie, câteva picãturi de agheasmã ºi
mir de la candela care arde fãrã întrerupere în faþa raclei cu
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sfintele moaºte ale Sfântului Ioan Rusul. A telefonat în Grecia,
la biserica sfântului, ºi a rugat pe preotul de aici sã-i trimitã
aceste daruri simple cu primul avion pentru New York. Aºa se
ºi întâmplã; cu primul avion este trimis un pacheþel conþinând
douã sticluþe: una cu agheasmã ºi cealaltã cu mir de la candela
sfântului.

Pe marele aeroport al New York-ului, atunci când primeºte
în mânã micul pacheþel, doamna Atanasia nu-ºi mai poate
stãpâni lacrimile. Considerã cã l-a primit pe însuºi sfântul ºi i
se roagã fierbinte pentru vindecarea soþului.

Domnul Gheorghiu priveºte cu ochii plini de lacrimi la soþia
care, sãvârºind parcã o sfântã slujbã, îi oferã cu dragoste binecu-
vântãrile (aghiasma ºi mirul) primite din Grecia. Doamna Atana-
sia merge apoi la directorul spitalului ºi îi cere sã se mai facã o
datã analizele. Mirat de insistenþele acesteia, directorul dã po-
runcã sã i se facã bolnavului o radioscopie simplã.

Minunea pe care o aºtepta, care din prima clipã a nãdãjduit
cã o sã se întâmple, într-adevãr se întâmplase. Uimiþi, se încre-
dinþeazã cã noua radiografie nu mai aratã nicio tumoare; insistã,
încearcã sã explice ºtiinþific minunea pe care o vãd împlinitã în
faþa ochilor lor.

«Explicaþie ºtiinþificã nu se poate da însã minunii fãcute de
Sfântul Ioan», spune credincioasa doamnã Atanasia Scura ºi se
bucurã de tovarãºul ei de viaþã, care s-a reîntors în sânul familiei,
la serviciul sãu, ºi slãveºte zi ºi noapte pe Dumnezeu ºi pe Sfinþii
Sãi. 3 iunie 1983.”

Aceastã minune ne îndeamnã pe fiecare dintre noi ca, atunci
când aproapele nostru se aflã la vreme de boalã, sã îl ajutãm pe
cât ne stã în putinþã: nu este de ajuns sã îl îngrijim sau sã ne
rugãm pentru el. Îi putem aduce mir sau apã sfinþitã, îi putem
aduce o reproducere a vreunei cunoscute icoane fãcãtoare de
minuni. Îi putem aduce cãrþi cu minunile Sfântului Nectarie
din Eghina sau ale marilor Sfinþi Rafail, Nicolae ºi Irina, Ioan
Rusul, Ioan Maximovici, Xenia din Petersburg sau Ioan Iacob
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Românul. Dacã vom avea nãdejde, aºa cum a avut aceastã
doamnã Atanasia Scura, mult îl vom folosi pe bolnav.

Dacã bolnavul se poate deplasa, am face foarte bine dacã
l-am convinge sã meargã la o slujbã de maslu. ªi o mare victorie
ar fi dacã am reuºi sã convingem un bolnav care a dus o viaþã
de pãcat, o viaþã departe de bisericã, sã se spovedeascã. Dacã
am reuºi sã îl convingem cã boala este consecinþa pãcatelor
sale, ºi cã trebuie sã caute nu numai sã scape de consecinþe, ci
ºi sã înlãture cauza lor.

Sunt bunicuþe care merg ani de zile cu nepoþeii lor bolnavi
la liturghii ºi la masluri. Ele poartã nenumãrate discuþii contra-
dictorii cu pãrinþii copiilor, pãrinþi care considerã totul un simplu
capriciu de om bãtrân. ªi totuºi, numai Dumnezeu ºtie cât de
mult îi ajutã pe copii acele slujbe.

Sunt soþii care se luptã cu soþii lor bolnavi pentru a-i con-
vinge sã se spovedeascã. ªi aceastã luptã poate dura sãptãmâni,
luni sau chiar ani de zile. Cine poate spune însã bucuria soþiei
când, în cele din urmã, soþul renunþã la cerbicia lui ºi se hotã-
rãºte sã se spovedeascã?

Sã nu uitãm cã nu trebuie sã precupeþim nici cel mai mic
efort pentru a-i ajuta cu adevãrat pe bolnavi. Sau s-a zbãtut
cumva degeaba binecredincioasa doamnã Atanasia?
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III. Scrisoare cãtre omul bolnav

Fratele meu (sora mea) în Hristos, tu stai ºi suferi, în timp
ce eu scriu, gândindu-mã la suferinþa ta. Înainte de toate îþi
scriu cã îmi doresc din toatã inima sã duci cum trebuie aceastã
cruce pe care þi-a dat-o Dumnezeu. O mie de scrisori dacã aº
scrie cãtre bolnavi, în fiecare dintre ele aº încerca sã le repet
acelaºi lucru: cã trebuie sã aibã grijã cum îºi poartã crucea…

Durerea nu lasã loc refrenelor. Îmi dau seama foarte bine
cã o scrisoare primitã de la un strãin te poate supãra: „De ce
îmi scrie omul acela, dacã nu e în locul meu, dacã nu mã
înþelege?”

Îþi scriu tocmai pentru cã am fost ºi eu îngenuncheat de
durerile bolii, tocmai pentru cã îmi dau seama cã ºansele de a
te ajuta prin rândurile mele sunt minime. Tocmai de aceea îþi
scriu. M-am rugat ºi mã rog sã mã lumineze Dumnezeu sã îþi
scriu cu folos. Acum, când scriu, nu ºtiu dacã aceastã scrisoare
va ajunge la tine. Am mai încercat sã îþi scriu de câteva ori, dar
nu am reuºit sã o fac aºa cum mi-aº fi dorit, aºa cã am ºters
totul. Sã mã ierþi dacã, citind aceastã scurtã scrisoare, þi se va
pãrea plicticoasã. Crede-mã cã este un semn de dragoste…

Dupã lungi frãmântãri – asemãnãtoare rezolvãrii unei pro-
bleme de matematicã – am ajuns la concluzia cã cel mai bine ar
fi sã îþi redau o întâmplare – povestitã de Cuviosul Paisie Aghio-
ritul – care mi s-a pãrut foarte folositoare. Citirea ei nu îþi va
uºura durerile, dar poate cã te va ajuta sã le înfrunþi altfel:

„Odatã, un bolnav ºi-a pierdut rãbdarea ºi striga cãtre Domnul,
cerând sã-l slobozeascã de durerile cele înfricoºãtoare. I-a apãrut
atunci un înger care i-a spus:

– Prea Bunul Dumnezeu a auzit rugãciunea ta ºi va face
dupã cererea ta, însã cu condiþia ca în loc de un an de viaþã cu
chinuri pe pãmânt, prin care orice om se curãþã de pãcat ca
aurul în foc, sã primeºti sã petreci trei ore în iad. Deoarece
sufletul tãu are nevoie de curãþire prin încercarea bolii, va trebui
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sã suferi boala încã un an. Dar asta þi se pare greu. Gândeºte-te
însã ce înseamnã iad, unde merg toþi pãcãtoºii! De aceea
încearcã, dacã vrei, sã rabzi numai trei ore ºi apoi te vei mântui
cu rugãciunile Sfintei Biserici.

Bolnavul s-a gândit: «Un an de chinuri pe pãmânt e foarte
lung. Mai bine sã fac rãbdare trei ceasuri, decât un an.»

– Sunt de acord cu trei ceasuri în iad, a spus el îngerului.
Atunci îngerul a luat uºor sufletul bolnavului în mâinile

sale, l-a lãsat în iad ºi s-a depãrtat spunând:
– Mã voi întoarce dupã trei ceasuri.
Întunericul veºnic ce stãpânea acolo, strâmtorarea, glasurile

celor ce se chinuiau ºi ajungeau la urechile lui ºi înfãþiºarea
sãlbaticã, toate acestea i-au pricinuit nefericitului o fricã ºi o
durere înfricoºãtoare. Peste tot vedea ºi auzea chinuri. Nicãieri
vreun glas de bucurie în abisul nesfârºit al iadului. Se vedeau
în întuneric numai ochii înflãcãraþi ai diavolilor, gata sã-l sfâºie.

Sãrmanul a început sã tremure ºi sã strige, dar la glasurile
ºi strigãtele sale îi rãspundea numai abisul. I s-a pãrut cã au
trecut secole întregi, ºi din clipã în clipã aºtepta sã vinã îngerul,
dar acela nu mai venea.

În cele din urmã, deznãdãjduit cã nu va vedea niciodatã
raiul, a început sã geamã ºi sã plângã, dar nimãnui nu-i pãsa de
el. În iad, pãcãtoºii se gândesc numai la ei înºiºi, ºi diavolii se
bucurã de chinurile lor.

Dar iatã cã strãlucirea dulce a îngerului se vãzu în abis. Cu
zâmbetul sãu paradisiac, îngerul a stat deasupra celui chinuit
ºi l-a întrebat:

– Cum eºti, omule?
– N-am crezut cã ºi la îngeri poate exista minciuna!, a ºoptit

cel chinuit cu o voce stinsã.
– Ce înseamnã asta?, a întrebat îngerul.
– Cum ce înseamnã?, a continuat ticãloºitul om. Mi-ai fãgã-

duit sã mã iei de aici dupã trei ceasuri, dar de atunci mi se pare
cã au trecut ani, veacuri întregi de chinuri nesuferite.
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– Binecuvântatule, ce ani, ce veacuri?, a spus cu uimire
îngerul. A trecut numai un ceas de când am plecat ºi trebuie sã
mai rãmâi aici încã douã.

– Cum? Douã ceasuri? Oh! Nu pot suferi, n-am putere! Dacã
e cu putinþã ºi dacã e voia lui Dumnezeu, te rog, ia-mã de aici.
Mai bine sã sufãr pe pãmânt ani întregi, pânã la ziua Judecãþii,
numai scoate-mã din iad. Ai milã de mine!, striga gemând cel
chinuit, ridicându-ºi mâinile spre înger.

– Bine, a rãspuns îngerul. Bunul Dumnezeu, ca un Pãrinte
iubitor de oameni, te va milui.

La aceste cuvinte, omul îºi deschise ochii ºi vãzu cã se aflã
în patul sãu de boalã, ca ºi mai înainte.”

Poate cã ai mai citit sau ai auzit deja aceastã întâmplare.
Sau poate cã o afli abia acum. Mi s-a pãrut foarte potrivitã pentru
situaþia în care te afli.

Nu ºtiu ce aº fi ales eu în locul acelui bolnav, dar cred cã
m-aº fi simþit atras sã fac aceeaºi alegere. Trei ceasuri în iad…
Oare ce ar fi aºa groaznic, încât sã atârne mai greu decât un an
de suferinþã?

Dar lucrurile stau altfel decât le vedem noi.
ªtiu cã acum, covârºit de suferinþe, te întrebi de ce oare

Dumnezeu nu þi-a dat o altã cruce, care sã nu te covârºeascã?
De ce Dumnezeu nu a ales o altã cale pentru mântuirea ta?

Rãspunsul la aceastã întrebare nu este greu de dat: Dumnezeu
a ºtiut care este calea cea mai potrivitã pentru ca tu sã te mân-
tuieºti.

„Dar de ce alþii, care au fãcut pãcate mai mari, nu au o cruce
la fel de grea?…”

Am auzit aceastã întrebare de la mai mulþi bolnavi. „De ce
Dumnezeu nu îmi dã chinuri mai uºoare? Nu vede cã pe acestea
nu le pot rãbda?”

„Nu pot sã nu cârtesc… Dumnezeu îmi dã încercãri mai
grele decât pot sã suport…”

Dumnezeu nu este un sadic care are câteva tone de suferinþã
pe care le aruncã la întâmplare pe pãmânt. Dumnezeu nu
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greºeºte. El ºtie întotdeauna ce ne este cu adevãrat de folos.
Dumnezeu îngãduie ca omul sã sufere, tocmai pentru ca prin
aceastã suferinþã sufletul lui sã se curãþeascã. ªi dacã unii au
dureri foarte mari, nu înseamnã cã Dumnezeu este nedrept cu
ei, ci înseamnã cã tocmai acele dureri sunt leacurile potrivite
pentru sufletele lor.

Omul se gândeºte: „Dar dacã alþii, care au fãcut pãcate mai
mari, nu au parte de aceleaºi dureri, nu înseamnã cã Dumnezeu
ar fi putut sã mã cruþe?” Problema ar trebui pusã altfel. Este
adevãrat cã mulþi oameni rãi au avut parte de o viaþã pãmân-
teascã plinã de toate desfãtãrile ºi chiar au avut o sãnãtate de
invidiat. ªtim noi însã dacã ei s-au mântuit? Nu ºtim. ªtim doar
cã pãcãtoºii care au murit fãrã sã se pocãiascã au ajuns în iad.
Nu este problema noastrã sã judecãm dacã Dumnezeu este mai
îngãduitor cu alþii decât cu noi.

Avem libertatea de a pãcãtui, avem libertatea de a-L judeca
pe Dumnezeu. Dar la ce ne ajutã o astfel de libertate? Sfântul
Apostol Petru ne îndeamnã: Trãiþi ca oamenii liberi, dar nu ca ºi
cum aþi avea libertatea drept acoperãmânt al rãutãþii, ci ca robi
ai lui Dumnezeu (I Petru 2, 15). Este trist faptul cã mulþi oameni
îºi folosesc libertatea în mod greºit. De fapt, tocmai aceasta a
fost pricina cãderii – cã omul a vrut sã îºi foloseascã libertatea
cãlcând voia lui Dumnezeu.

Cu ce rãmânem dacã Îl judecãm pe Dumnezeu? Schimbãm
cumva soarta noastrã în bine? Ni se împuþineazã durerile?
Dimpotrivã. ªi atunci? Dacã vrem sã ne mântuim, atunci sã nu
Îl judecãm pe Dumnezeu.

ªi totuºi, uneori oamenii se lasã covârºiþi de durere… Îl
judecã pe Dumnezeu, se lasã biruiþi de deznãdejde. Am cãzut
ºi eu în acest pãcat. ªi nu numai o datã. Cu trecerea timpului,
însã, am înþeles cã prin aceste cãderi nu îmi uºuram cu nimic
suferinþa, ba chiar mi-o agravam. Încercam sã mã lupt cu
Dumnezeu, ºi lupta mea era dovada puþinãtãþii credinþei mele.
Înþelegându-mi greºeala, am cãutat sã nu mã mai lupt cu
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Dumnezeu, ci sã mã lupt numai cu ispita deznãdejdii. Lupta nu
e uºoarã, dar, dacã e pornitã la timp, ºansele de victorie sunt
mai mari.

La început, omul primeºte un gând de deznãdejde, apoi
începe sã cârteascã ºi, dacã nu are grijã, în scurt timp inima sa
este biruitã de deznãdejde. Îþi voi reda câteva rânduri, scrise
de Sfântul Teofan Zãvorâtul, ca sã îþi fie de folos dacã sau mai
bine zis când vei fi ispitit de deznãdejde:

„Sãnãtatea dumneavoastrã s-a ºubrezit. Sãnãtatea ºubrezitã
poate sã ºubrezeascã ºi mântuirea atunci când din gura bolnavu-
lui se aud cuvinte de cârtire ºi strigãte de nemulþumire. Sã vã
ajute Dumnezeu sã vã izbãviþi ºi de un necaz, ºi de celãlalt!
Vedeþi unde vreau sã ajung? La dumneavoastrã se strecoarã
anumite cuvinte; cuvintele vin, fireºte, din simþãminte ºi gânduri
pe potrivã, iar acestea din urmã sunt de aºa un fel cã lucrarea
mântuirii nu se poate împlini cu ele. Binevoiþi a lua aminte la
aceasta ºi a vã îndrepta... Sãnãtatea ºi boala sunt în mâinile
purtãrii de grijã a lui Dumnezeu mijloace pentru mântuire atunci
când atât una, cât ºi cealaltã sunt folosite în duhul credinþei...
Dar ele duc la pierzanie atunci când omul se poartã în privinþa
lor dupã toanele sale.” Nu ne putem permite luxul de a avea
toane. Cine se poartã dupã cum are chef mai devreme sau mai
târziu va culege roadele atitudinii sale.

Lupta cu deznãdejdea trebuie sã fie o luptã susþinutã, pentru
cã nu este cu nimic mai uºoarã decât lupta cu desfrânarea, cu
beþia, cu lãcomia, cu mândria sau cu alte patimi. Însã în timp
ce desfrânatul este mustrat de conºtiinþã ºi se poate pocãi,
deznãdãjduitul nu mai vede pocãinþa. Totul i se pare întunecat,
totul i se pare fãrã rost. Ca sã nu spun mai multe, voi spune
doar cã deznãdejdea, pricinã a sinuciderii, poate fi înþeleasã ºi
ca o formã de sinucidere. Pentru cã asta este: în timp ce Dumnezeu
trimite leacul spre tãmãduire, omul îl respinge ca ºi cum ar fi otravã.

„În ce priveºte faptul cã nãvãleºte asupra dumneavoastrã
nerãbdarea, este omeneºte sã fie aºa. Dacã vine, trebuie sã o



l m306l m

alungaþi. Simþãmântul de apãsare pricinuit de boalã este tocmai
ca sã aveþi ce rãbda. Unde nu se simte apãsare, acolo nu-i nici
rãbdare; însã, când vine simþãmântul de apãsare împreunã cu
dorinþa de a o înlãtura, nu e niciun pãcat în asta. Este un simþã-
mânt firesc. Pãcatul începe când, în urma acestui simþãmânt,
sufletul se lasã pradã nerãbdãrii ºi începe sã încline spre cârtire.”

Da, e omeneºte sã ne vinã gânduri de nerãbdare, ºi chiar
gânduri de deznãdejde. Numai pe cei sporiþi în credinþã dez-
nãdejdea nu îi atinge. Chiar dacã ne vin astfel de gânduri, noi
trebuie sã luptãm împotriva lor cu toatã atenþia. Bolnavul care
se lasã biruit de deznãdejde pierde atât în rãzboiul duhovnicesc,
cât ºi în rãzboiul cu boala. Pentru cã însãnãtoºirea depinde ºi
de starea psihicã a bolnavului.

Ar mai fi de spus cã, atunci când durerile sunt crâncene,
uneori omul simte nevoia de a da frâu liber mâniei. Este ºi
aceasta o ispitã, desigur. În aceastã ispitã încearcã sã gãseascã
tot felul de vinovaþi pentru boala sa. E prea apãsãtor sã te sme-
reºti gândindu-te cã boala este urmarea propriilor pãcate, este
mult mai convenabil sã dai vina pe alþii. Colegii de serviciu,
membrii familiei sau prietenii sunt trecuþi prin ciurul judecãþii
ºi sunt consideraþi pricinuitori ai bolii, în mod direct sau indirect.

Este adevãrat ºi faptul cã boala unui om este amplificatã
de stãrile de stres provocate de unele rude sau de unele cunoº-
tinþe, dar bolnavului nu îi este de niciun folos sã îºi macine
nervii, gândindu-se cu rãutate la aceºti binefãcãtori ai sãi. Când
mânia îi umple inima, bolnavul se agaþã cu disperare de fiecare
victimã care îi apare la orizont. Nu este deci de mirare cã îi va
acuza pe doctori cã sunt nepricepuþi.

Sfântul Teofan Zãvorâtul spune ºi aceasta: „Nu vã supãraþi
pe doctori. Ei nu pot vindeca singuri, ci doar cu binecuvântarea
lui Dumnezeu. (Cred cã spusele sale au nevoie de o micã pre-
cizare: sunt valabile mai ales pentru cazurile în care doctorul
este priceput. Dacã doctorul este nepriceput, atunci ºansele ca
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boala sã fie tratatã cum trebuie sunt, evident, mici. Într-o astfel
de situaþie gãsirea unui alt doctor, a unuia iscusit, i-ar putea fi
de mare folos celui bolnav – ar fi cea mai simplã metodã de a-l
feri de supãrare. Este adevãrat cã Dumnezeu se poate folosi ºi
de cel mai nepriceput doctor, dar asta nu înseamnã cã nu trebuie
sã þinem seama de iscusinþa medicilor.)

Pãrintele Paisie Aghioritul ne atrãgea atenþia asupra faptului
cã doctorii „pot face greºeli, mai ales atunci când nu au smere-
nie”. Iar Dumnezeu are despre boalã ºi sãnãtate cu totul alte
idei decât noi, ºi ele sunt departe de ale noastre ca cerul de
pãmânt.”

Of, cât de greu este sã înþelegem învãþãtura aceasta… Cel
mai uºor o înþelegem când ne este bine, când suntem sãnãtoºi,
când nu avem necazuri. Dar, când cuþitul durerii pãtrunde în
inimile noastre, nu mai vrem sã ne recunoaºtem nimicnicia.
Vrem sã înþelegem de ce nu suferim mai puþin, vrem sã ne expli-
cãm fiecare picãturã de suferinþã.

Ridicã-te, fratele meu, ori de câte ori ai cãzut în deznãdejde.
Ridicã-te, fratele meu, ca ºi cum nu ai fi cãzut. Pe cât de mare
este pãcatul deznãdejdii, pe atât de mare este plata celui care
se ridicã din cãdere.

M-am apucat sã îþi scriu rândurile de faþã din trei motive:
pentru a-þi reproduce întâmplarea cu trei ceasuri în iad, pentru
a te încuraja sã te ridici ori de câte ori durerea te va arunca în
deznãdejde ºi pentru a-þi vorbi despre mucenicia bolii.

Înainte de teorie îþi voi scrie despre douã momente din
viaþa pãrintelui Paisie Aghioritul. Pãrintele povestea: „O femeie
ce suferã de rinichi ºi de ani de zile face tratament pentru purifi-
carea sângelui mi-a spus:

– Pãrinte, faceþi, vã rog, semnul crucii pe mâna mea. Venele
îmi sunt numai ranã ºi nu mai pot suporta sã fac acest tratament.

– Aceste rãni, i-am spus, în cealaltã viaþã vor fi niºte dia-
mante mai preþioase decât diamantele din aceastã lume. (...)
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Dupã aceea, îmi aratã o ranã la cealaltã mânã ºi îmi spune:
– Pãrinte, rana aceasta nu se închide ºi se vede osul.
– Da, dar de acolo din ranã se vede cerul, îi spun. Mã rog ca

Hristos sã-þi dea rãbdare ºi sã-þi mãreascã dragostea pentru El,
ca sã uiþi de durere. Desigur, existã ºi altã rugãciune – pentru a
alina durerile, dar atunci se micºoreazã ºi rãsplata cea mare.
Prin urmare, rugãciunea de mai înainte este mai bunã.

ªi astfel s-a mângâiat mult, sãrmana”.
Oare câþi dintre noi ne-am mângâia la auzul unor astfel de

cuvinte? Oare câþi dintre noi nu s-ar mâhni, auzind cã preotul
cãruia îi cerem sã se roage pentru alinarea durerilor ne spune
cã e de preferat sã rãbdãm durerea? ªi totuºi, femeia aceea s-a
mângâiat. Prin aceasta, a fãcut dovada credinþei sale.

Ne este uºor sã fim creºtini atunci când avem tot ce ne
trebuie, când nu ne lipseºte nimic ºi când nu suferim nicio
durere. Dar este greu sã fim creºtini atunci când ne apasã greu-
tatea crucii.

Când suntem bolnavi (sau când suntem apãsaþi de oricare
altã suferinþã), credinþa noastrã este supusã unui examen. Avem
de ales între rãbdarea încercãrii sau alegerea unui pãcat care
sã îndulceascã suferinþa. Oamenii cautã pãcatul, pentru cã nu
vor sã ducã crucea. Ce este pãcatul decât o fugã dupã o plãcere
vinovatã, o fugã dupã eliberarea de tensiunea la care ne supune
viaþa? Omul a înþeles cã nu poate evita necazurile. ªi ori alege
sã le rabde, ori alege sã pãcãtuiascã. Dacã nu vrem sã înþelegem
cã Dumnezeu îngãduie sã fim încercaþi de boalã sau de alte
necazuri pentru ca prin aceasta sã ne curãþim sufletul, nu suntem
creºtini decât cu numele.

Cine este ortodox? „Cel care a primit botezul în Biserica
Ortodoxã…”

Acesta este rãspunsul standard. Un astfel de rãspuns poate
sã fie greºit. Dacã acest rãspuns ar fi adevãrat, înseamnã cã toþi
yoghinii ºi radiesteziºtii, toþi penticostalii sau Martorii lui Iehova
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care în copilãrie au fost botezaþi în Bisericã, dar apoi s-au lepãdat
de Ortodoxie, sunt ortodocºi.

„A, nu, dacã au devenit penticostali sau altfel de eretici, nu
mai sunt ortodocºi.”

Atunci?
„Ortodocºi sunt cei care au fost botezaþi în Biserica Ortodoxã

ºi care au pãstrat învãþãtura de credinþã ortodoxã.”
Pe de altã parte, un om biruit de patima lãcomiei, a desfrâu-

lui, a beþiei ºi a mândriei este creºtin numai cu numele. Dar
practic faptele îl aratã mai degrabã a fi pãgân. În momentul în
care cineva vrea sã trãiascã astfel încât sã se mântuiascã nu se
va limita sã primeascã credinþa cea curatã, ci se va lupta sã
sãvârºeascã ºi faptele credinþei: Credinþa fãrã de fapte este moartã
(Iacov 2, 20).

În momentul în care cineva trece la Ortodoxie, nu este de
ajuns sã creadã cã Hristos este Fiul lui Dumnezeu care S-a
întrupat pentru mântuirea noastrã ºi cã Maica Domnului a rãmas
fecioarã ºi dupã naºtere. Prin ele însele, dogmele nu mântuiesc
pe nimeni. Omul trebuie sã creadã ºi cã pentru a se mântui
trebuie sã poarte crucea pe care i-o trimite Dumnezeu. Mântui-
rea nu poate fi datã fãrã ca omul sã se lupte pentru ea. Cei care
vor sã ducã o viaþã creºtinã fãrã necazuri ºi fãrã boli îºi doresc
imposibilul. (La limitã se poate afirma cã este o erezie sã vrei
sã fii mântuit fãrã sã îþi porþi crucea. Aºa cum existã erezii hris-
tologice – referitoare la persoana Mântuitorului, erezii eclesiolo-
gice – referitoare la Bisericã, tot aºa existã ºi erezii soteriologice
– referitoare la mântuire. Învãþãtura despre mântuirea fãrã cruce
este o astfel de erezie. Dumnezeu nu ne-a fãcut pãpuºi, ci ne-a
fãcut fiinþe libere, cugetãtoare. Dacã omul vrea sã se mântuiascã,
trebuie sã ducã lupta cea bunã. În mãsura în care dreapta cre-
dinþã modeleazã fiecare aspect al vieþii umane, în aceeaºi mãsurã
erezia deformeazã înþelegerea fireascã a vieþii. Identificarea
ideilor rãtãcite are un caracter pozitiv în mãsura în care rostul
ei este de a-l ajuta pe om sã îºi asume o concepþie de viaþã



l m310l m

ortodoxã. Aceastã concepþie îi va modela faptele într-o direcþie
diferitã faþã de cea în care i-ar fi modelat-o ideile rãtãcite.)

Un alt caz. Pãrintele Paisie Aghioritul a întrebat pe cineva:
„Ce face mama ta?
– Nu se simte bine, pãrinte. Din când în când îi creºte foarte

mult temperatura ºi atunci îºi pierde cunoºtinþa. Pielea i se
umple de rãni ºi în timpul nopþilor o dor.

– Iatã, astfel de oameni sunt mucenici. ªi, chiar dacã nu
sunt mucenici desãvârºiþi, sunt pe jumãtate.

– Toatã viaþa ei a fost o suferinþã, pãrinte.
– Pentru aceasta, rãsplata ei va fi îndoitã. De câte bunãtãþi

are a se desfãta! Raiul îl are deja asigurat.”
(Cât priveºte cuvintele „raiul îl are deja asigurat”, pãrintele

nu se referea la faptul cã o anumitã suferinþã poate fi preþul
plãtit de suflet pentru a se mântui. Poþi face cea mai jertfelnicã
lucrare, poþi rãbda cele mai grele suferinþe, dacã la sfârºitul
vieþii cedezi în lupta duhovniceascã, pierzi totul. O exemplificare
o oferã cei care, dupã ce au rezistat o vreme la caznele la care
au fost puºi de prigonitori, s-au lepãdat de Hristos. Bolnavul
care rabdã trebuie sã rabde pânã la capãt. ªi, dacã simte cã
mânia ºi deznãdejdea se apropie de sufletul sãu, sã ºtie cã dacã
cedeazã poate pierde plata suferinþelor pe care le-a rãbdat pânã
atunci.)

Toþi creºtinii drept-mãritori îi cinstesc pe sfinþii mucenici.
Dar mucenicia ne apare ca o stare care nu prea are nimic în
comun cu viaþa noastrã. ªi totuºi, Sfinþii Pãrinþi au vorbit nu
numai despre mucenicia propriu-zisã, ci ºi despre mucenicia
nesângeroasã. Existã mai multe forme de mucenicie fãrã-de-sânge:
mucenicia ascultãrii, mucenicia suferinþei, mucenicia bolii.

Sfântul Ioan Gurã de Aur se adreseazã celui bolnav: „De
vei cãdea tu în vreo boalã cumplitã ºi mulþi, venind la tine, te
vor sili, unii cu descântece, alþii cu baiere, alþii cu altele sã
mângâi rãul (adicã sã micºorezi suferinþa) – iar tu, pentru frica
lui Dumnezeu, vei suferi vitejeºte ºi fãrã de abatere, ºi vei alege
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sã pãtimeºti mai bine toate decât sã suferi sã faci ceva din cele
ce privesc închinarea la idoli, aceasta îþi aduce þie cununã de
mucenicie! ªi nu te îndoi! Cum ºi în ce chip? Îþi voi spune.
Precum acela ce suferã vitejeºte usturimile cele din munci ca sã
nu se închine idolului, aºa ºi tu suferi durerile cele din boalã ca
sã nu ai trebuinþã de nimic din cele ce dã el (descântãtorul),
nici sã faci cele ce porunceºte. Dar sunt mai iuþi acelea? Dar
acestea sunt mai îndelungate, pentru aceea sfârºitul lor este
deopotrivã. Dar de multe ori sunt ºi mai iuþi. Spune-mi: când
fierbinþeala te supãrã dinlãuntru ºi te aprinde, ºi ceilalþi
sfãtuindu-te (sã fii descântat), tu însã vei lepãda descântecul,
au nu te-ai încununat cu cununã de mucenicie?”

În ce constã aceastã mucenicie? În faptul cã omul refuzã sã
se foloseascã de vrãjitorie pentru ca durerea sã îi fie uºuratã.
Omul alege sã rabde, ºi aceastã suferinþã îi aduce mântuirea.

Dar numai la atât se rezumã mucenicia bolii? La refuzul de
a merge la vrãjitori? Nu, în niciun caz. Sfântul Ioan Gurã de
Aur se referea în aceste cuvinte numai la un singur aspect al
problemei. Poate cã trebuia sã scriu mai întâi despre mucenicia
bolii în general, ºi apoi sã intru în detalii.

Urmând predaniei Sfinþilor Pãrinþi, Sfântul Teofan Zãvorâtul
spunea cã „cei care rabdã supuºi lui Dumnezeu amãrãciunile ºi
durerile sunt în ceata mucenicilor”. Vedem de fapt cã mucenicia
nesângeroasã este legatã de rãbdare. Dacã rabzi boala, intri în
ceata mucenicilor. (Este vorba aici nu de o simplã durere de
dinþi sau de o înþepenire trecãtoare a coloanei vertebrale, este
vorba de chinurile mari pe care le aduc bolile.)

„Vreau sã mi se uºureze durerile, nu mã intereseazã sã intru
în nicio ceatã de mucenici…”

Am auzit aceste cuvinte din gura unui om care suferea foarte
tare. ªi l-am înþeles. Mai bine zis am înþeles cã nu era conºtient
de ceea ce spunea. Este adevãrat cã noi ne dorim mântuirea
fãrã sã ne dorim sã ajungem într-o ceatã anume a sfinþilor sau
în alta. Aproape întotdeauna cei care au astfel de pretenþii sunt
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cuprinºi de mândrie. Dar, dacã Dumnezeu ne dã o încercare grea,
înseamnã cã vrea sã ne facã un mare dar. Intrarea în ceata
mucenicilor nu trebuie înþeleasã ca o poziþionare exterioarã, ci
ca o unire cu Dumnezeu. Aºa cum mucenicii primesc raiul pentru
cã au rãbdat pãtimirea, tot aºa bolnavul primeºte raiul pentru
cã a rãbdat boala.

Creºtinul trebuie sã înþeleagã mucenicia bolii ca o binecu-
vântare, nu ca un blestem:

„Atunci când oamenii nu prind sensul cel mai profund al
vieþii, se chinuiesc chiar ºi atunci când primesc binecuvântãrile
lui Dumnezeu ºi prilejurile pe care El le dã pentru mântuirea
lor. În timp ce acela care se aºazã corect duhovniceºte se bucurã
de toate. ªi mai slab la minte sã fie, se bucurã. ªi sãrac sã fie,
tot se bucurã.”

Îmi dau seama de faptul cã omului zilelor noastre cuvântul
mucenic îi este strãin. Suntem atât de obiºnuiþi cu idolatrizarea
plãcerilor încât nu ne intereseazã nimic legat de jertfã. Dar,
spre surprinderea multora, chiar dacã omul de astãzi nu vrea
sã mai aibã nimic în comun cu omul de ieri, totuºi mântuirea se
obþine în acelaºi mod ca înainte, nu în altul. Nu îi stã în putere
omului sã mute uºa raiului la capãtul cãii celei largi. Omul poate
sã inventeze multe, poate sã schimbe multe, dar nu îi stã în
putere sã schimbe pãcatul în virtute: dacã omul calcã poruncile
pe care le-a dat Dumnezeu, va fi pedepsit pentru asta.

Suferinþã, suferinþã, suferinþã… Pânã când?
„Am trãit iadul…” Am auzit aceste cuvinte nu de la vreun

om care ar fi avut parte de o întâmplare asemãnãtoare cu cea
descrisã la începutul acestei scrisori. Ci de la cineva care a fost
îngenuncheat de durere.

Ce este iadul? Nu intru în definiþii teologice. E prea riscant.
Totuºi, am înþeles cuvintele am trãit iadul. Durerea crâncenã,
dacã nu este covârºitã de credinþã, se transformã într-un iad.

„De ce a îngãduit Dumnezeu sã trãiesc acest iad?”
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Întrebarea aceasta era retoricã; în ochii celui care ºi-a pus-o
se vedea o profundã nemulþumire.

Cuvintele pe care i le-am spus, ºi pe care þi le spun ºi þie, nu
îmi sunt pe plac. Pentru cã ºi eu am fost într-o situaþie asemã-
nãtoare, ºi eu am trãit iadul din cauza durerii, ºi eu am dat la
rândul meu vina pe Dumnezeu. I-am zis: „Nu Dumnezeu e de
vinã cã tu ai trãit iadul… Dacã dai vina pe El, înseamnã cã ai
puþinã credinþã. Au fost oameni care au rãbdat dureri mai mari
decât ale tale, ºi totuºi nu au cârtit. De vinã eºti tu, cã nu ai mai
multã credinþã.”

„Dar Dumnezeu de ce mi-a dat o cruce mai grea decât pot
duce?”

„Dumnezeu nu a greºit, nu greºeºte ºi nu va greºi niciodatã.
Nu poþi fi tu singura excepþie din istoria lumii.”

Îþi mãrturisesc cã, atunci când am spus aceste cuvinte, le-am
spus cu durere, nu cu triumfalismul cã eu am credinþã ºi celãlalt
nu. Dumnezeu ºtie cã omul poate rãbda fiecare încercare pe
care tot El i-o trimite. Dar este adevãrat ºi faptul cã ispitele grele
nu pot fi înfruntate râzând. Calea crucii nu este o cale superfi-
cialã. Dumnezeu vede poticnirile noastre. Dar vrea ca dupã
aceste poticniri sã ne ridicãm.

Te simþi o povarã pentru ceilalþi? Sfântul Ioan din Gaza
scria fraþilor din obºte despre un pãrinte bolnav: „Bãtrânul nu
trebuie sã se fereascã, din dreaptã socotealã, de a fi slujit de
cãtre voi, odatã ce e bolnav, ci sã Îi mulþumeascã lui Dumnezeu
ºi sã se roage pentru voi. (…) ªi fiecare trebuie sã-ºi ducã viaþa
în frica lui Dumnezeu pe mãsura ºi starea lui, mulþumindu-I
Lui totdeauna. Cãci prin el îºi iau plata lor ºi alþii. Deci, sã nu-l
pizmuiascã pe cel ce vrea sã asculte pe Cel ce zice: Bolnav am
fost ºi mi-aþi slujit (Matei 25, 36). Cãci Dumnezeu nu cere,
precum am auzit adeseori, de la cel bolnav decât mulþumire ºi
rãbdare. Pentru cã acestea mijlocesc pentru neputinþa noastrã
înaintea lui Dumnezeu. Deci potrivit dreptei socoteli sã nu se
fereascã sã fie slujit de oricare frate care voieºte sã se osteneascã
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dupã Dumnezeu. ªi sã nu spunã: îl împovãrez, sau îl necãjesc.
Ci sã spunã: «Cel ce slujeºte poate fi egal cu cei chinuiþi de
boalã dacã Dumnezeu l-a încredinþat cã-l va rãsplãti pentru
mine. Domnul sã-l mântuiascã ºi pe mine sã nu mã osândeascã.»”

Domnul îi va rãsplãti pe cei care te îngrijesc. Boala prin
care treci nu este numai crucea ta, este o cruce ºi pentru ei.
O cruce care le va aduce cununã.

Roagã-te, fratele meu, ca Dumnezeu sã îþi dea credinþã ºi
rãbdare. Roagã-te, spovedeºte-te, împãrtãºeºte-te, ºi vei simþi
o putere pe care numai Dumnezeu þi-o poate da. Mã opresc
aici, apãsat de puþinãtatea dragostei mele.

Roagã-te, fratele meu. Roagã-te, ºi Dumnezeu va veni la
tine. Sau te va ajuta sã înþelegi cã, dacã nu te-ai împotrivit, a
venit deja. Nu existã cruce fãrã binecuvântare. Nu existã
încercare în care Hristos sã ne lase singuri. Chiar dacã, pentru
a ne încerca credinþa, uneori Se ascunde…
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CANONUL DE RUGÃCIUNE
AL BOLNAVULUI

Cântarea 1-a:

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul iscusit al

sufletelor ºi al trupurilor noastre, aratã-mi mie îndu-
rãrile Tale, alinând durerile mele ºi dãruind pace ºi
liniºte sufletului meu cuprins de tulburare.

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Ai tãmãduit prin minune dumnezeiascã mulþime

de bolnavi, cã orbii au vãzut, surzii au auzit ºi ºchiopii
au mers pe picioarele lor. Încã ºi pe morþi i-ai înviat,
arãtând cã nimic nu este cu neputinþã înaintea
atotputerniciei Tale.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinþilor doctori fãrã-de-arginþi Cosma ºi Damian,

Chir ºi Ioan, Pantelimon ºi Ermolae, Samson ºi
Diomid, Mochie ºi Anichit, Talaleu ºi Trifon, rugaþi-vã
pentru mine Dumnezeului Care v-a preamãrit, ca sã
îmi dãruiascã sãnãtate trupeascã ºi sufleteascã.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Adunarea celor pe care i-ai tãmãduit de boli de

nelecuit, Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, este
chezãºie a grijii tale faþã de toþi cei aflaþi în suferinþe.
Mijloceºte ºi pentru noi, Curatã, sã fim izbãviþi de
toatã boala ºi neputinþa.
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Cântarea a 3-a:

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Grea este crucea rãbdãrii pentru cel obiºnuit cu

desfãtãrile, ºi foarte greu îi va fi sã primeascã
cununa. Dã-mi tãrie, Doamne, ca sã vãd în aceastã
boalã rânduiala Ta sfântã, ºi sã nu mã simt alungat
dinaintea feþei Tale.

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Nu am fost încercat ca Dreptul Iov, Doamne, ºi

neînsemnate sunt suferinþele mele faþã de cele ale
robului Tãu. Îþi mulþumesc cã odatã cu încercãrile
acestea mi-ai dat ºi puterea de a le face faþã, ºi cã ai
trecut cu vederea toate îndoielile mele.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Rãbdarea Sfinþilor Mucenici ºi Muceniþe care,

pentru a mãrturisi credinþa cea adevãratã, au îndurat
chinuri fãrã seamãn stã înaintea ochilor mei, învã-
þându-mã sã primesc durerile bolii fãrã sã cârtesc.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, pãzeºte-ne

pe noi pe toþi de tot rãul, acoperindu-ne de toatã
boala ºi suferinþa cu Sfântul tãu Acoperãmânt.

Cântarea a 4-a:

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Gândurile de deznãdejde dau târcoale sufletului

meu, ca niºte furi gata de pradã. Cum oare le voi sta
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împotrivã, dacã nu voi primi putere de Sus? Sau cum
voi scãpa de ispita singurãtãþii, dacã nu îmi voi în-
drepta inima spre Cel ce este pururea de faþã ºi nicio-
datã nu Se desparte de robii Sãi?

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Frica morþii a venit peste mine ºi mã spãimântez.

Dar alerg la ajutorul Tãu, Mântuitorule, rugându-Te
ca precum l-ai înviat pe Lazãr, aºa sã înviezi ºi sufletul
meu cel omorât de pãcate, dãruindu-mi pacea Ta cea
sfântã.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Nãdãjduiesc în grabnica voastrã mijlocire, Cuvio-

ºilor Pãrinþi ºi Cuvioaselor Maici care aþi primit de
la Iubitorul de oameni Dumnezeu darul tãmãduirii
a multe feluri de neputinþe ºi aþi adus bucurie duhov-
niceascã în casele celor credincioºi.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Nu doar povaþa Fiului tãu de pe cruce te-a fãcut

Maicã a tuturor creºtinilor, ci dragostea ta nemãr-
ginitã ºi sfântã, care pentru cuvântul Aceluia s-a fãcut
pavãzã celor credincioºi. O, Maicã Preasfântã, învã-
luieºte-ne în iubirea ta binecuvântatã, ca sã nu ne
înecãm în marea vieþii acesteia.

Cântarea a 5-a:

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Cea mai mare înþelepciune este cugetarea la

moarte, a învãþat Marele Vasile, îndemnând creºtinii
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sã zãboveascã asupra acestui gând dãtãtor de lu-
minã. O, suflete, prea mult te-ai desfãtat cu plãce-
rile acestei vieþi trecãtoare, ºi prea puþin ai cugetat
la ce va fi dupã aceea.

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Purtând în ea pecetea morþii, boala nu poate fi

biruitã decât prin puterea Celui ce cu moartea pe
moarte a cãlcat, dãruind lumii viaþã. La picioarele
Tale cad, Doamne Iisuse Hristoase, ca la Înfrico-
ºãtoarea Judecatã sã nu mã osândeºti, ci vindecând
sufletul meu bolnav sã mã sãlãºluieºti în curþile
raiului.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinte Îngere, pãzitor al vieþii mele, sub ocrotirea

aripilor tale întoarce frica mea în nãdejde ºi ajutã-mã
sã simt oblãduirea ta în toate clipele de grea încer-
care.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Mulþi au simþit ajutorul tãu în ceasul morþii,

Nãscãtoare de Dumnezeu, ºi nu au fost înghiþiþi de
întuneric, ci au intrat pe poarta Împãrãþiei Cerurilor.
Pentru ca sã mã învrednicesc ºi eu, pãcãtosul, de
milele tale cele bogate, mã rog þie, celei ce eºti nãdej-
dea celor deznãdãjduiþi.

Cântarea a 6-a:
Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!

Eu sunt drahma cea pierdutã, eu sunt oaia cea
rãtãcitã, Bunule Pãstor. Eu sunt fiul cel risipitor care
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mi-am cheltuit averea sufleteascã în þara patimilor.
Suspinã inima mea dupã dragostea Pãrintelui Ceresc,
se ofileºte floarea inimii mele fãrã apa cea vie.

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Iartã-mã, Dumnezeul meu, iartã-mã pentru toate

greºelile fãcute cu voie sau fãrã voie, pentru cele cu
lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Primeºte pocãinþa
mea, Doamne, ºi curãþeºte-mã de toatã întinãciunea
patimilor care mã apasã.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
O, Sfinþilor care v-aþi scârbit de dulceaþa pãcatului

ºi aþi alergat la Prea-dulcele Iisus, Care aºtepta
pocãinþa voastrã, mã rog fierbinte cãtre voi sã nu
mã lãsaþi fãrã ajutor în rãzboiul pe care l-au ridicat
împotriva mea necuraþii diavoli ºi necuratele patimi.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Desfrânatã fiind Maria Egipteanca, nu a putut

intra în bisericã la prãznuirea Înãlþãrii Sfintei Cruci,
cãci necurãþia i s-a fãcut zid de netrecut. Dar prin
mijlocirea Ta, Nãscãtoare de Dumnezeu, i-a fost
adusã mângâiere, ºi prin nevoinþã îndelungatã a
ajuns vas ales al virtuþii.

Cântarea a 7-a:

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Prea mult te-ai tãvãlit în noroiul patimilor, o,

suflete al meu. Prin spovedanie nefãþarnicã sã te
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curãþeºti, lepãdând obiceiurile cele rele, cã numai
aºa vei scãpa de focul cel veºnic.

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Nu am hainã curatã ca sã intru în cãmara Ta,

Mântuitorule, dar cred Þie cã dacã mã vei face pãrtaº
Sfintelor Tale Taine acestea îmi vor fi luminos veº-
mânt ºi semn al milostivirii Tale.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Mare minune este întoarcerea unui suflet pe calea

credinþei, o, sfinþilor fãcãtori de minuni, ºi mare
bucurie se face în cer pentru aceasta. Alergând la
mijlocirea voastrã, nu cer de la voi doar sãnãtate
trupeascã, ci mai ales sãnãtate sufleteascã ºi sprijin
în lupta împotriva patimilor.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Nu pregeta sã vii în întâmpinarea mea, Preasfântã

Stãpânã, cãci spre tine alerg cãutând îndreptare.
Întoarce în bine viaþa mea, ca sã fie bineplãcutã dum-
nezeiescului tãu Fiu.

Cântarea a 8-a:

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Doamne, trimite-mi doctori iscusiþi care sã aducã

alinare durerilor mele, ºi fereºte-mã de doctorii cei
nepricepuþi, care nu se îngrijesc de bolnavi aºa cum
se cuvine.

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
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Vãd înºelarea în care se aflã doctorii închipuiþi
care amestecã meºteºugul cu vrãjitoria, ºi nu voi fi
pãrtaº fãrãdelegilor lor, plãtind sãnãtatea trupului
cu preþul morþii sufleteºti.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
O, dumnezeieºti Stãpânii, Heruvimi, Serafimi,

Domnii, Îngeri, Scaune, toate Cãpeteniile, preamãrite
Puteri ºi Sfinþilor Arhangheli, rugaþi-vã pentru mine,
pãcãtosul, ca sã aflu milã de la Dumnezeul pe Care
Îl slãviþi neîncetat.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Stând înaintea icoanei tale, Preacuratã Maicã, îmi

aduc aminte de minunile pe care le-ai sãvârºit prin
sfintele tale icoane ºi de bucuria celor care prin tine
au aflat scãpare din lanþurile durerii, ºi te chem în
ajutorul meu.

Cântarea a 9-a:

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Fie mie dupã voia Ta, preabunule Doamne, Cel

ce toate le rânduieºti spre mântuirea noastrã ºi nimic
nu este de ajuns spre lauda înþelepciunii Tale. Fie
mie dupã voia Ta, a Celui ce ai primit a Te rãstigni ca
sã ne izbãveºti de chinurile cele veºnice.

Dumnezeule, milostiv fii mie, pãcãtosului!
Împreunã cu lucrãtorii din ceasul al unspre-

zecelea venind la Tine, Te rog primeºte viaþa mea în
mâinile Tale, îndreptând voia mea cea plecatã spre
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cele lumeºti, ca sã pot pune început bun mântuirii ºi
sã trãiesc o viaþã închinatã Þie, Dumnezeului celui Viu.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfintelor Puteri Cereºti ºi toþi Sfinþii, mãrturisind

eu înaintea voastrã slãbiciunile ºi neputinþele care
mã asupresc, vã rog sã mã ajutaþi în toate zilele vieþii
mele, ºi sã mã ridicaþi ori de câte ori meºteºugirile
vrãjmaºilor mã vor pleca la pãmânt.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, pentru

rugãciunile preoþilor ºi ale tuturor celor ce se roagã
pentru mine, pãcãtosul, revarsã peste mine binecu-
vântãrile tale, ca sã mã port cu dragoste faþã de
aproapele meu, sã-L slãvesc pe Dumnezeu ºi sã-L
laud în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul.
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CANON DE RUGÃCIUNE
PENTRU COPILUL BOLNAV

Cântarea 1:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Doamne, Cel ce rânduieºti toate spre mântuirea

oamenilor, primeºte aceastã puþinã rugãciune pentru
copilul acesta, care este greu încercat de boalã, ºi
tãmãduieºte-i durerile precum ºtii. Nu-l lãsa sã se
chinuiascã, Doamne, ci ridicã-l degrabã din boalã,
Tu, Care eºti bun ºi iubitor de oameni.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu,

cât de mare este mulþimea celor pe care i-ai vindecat!
Orbii ºi-au dobândit vederea, surzii ºi-au cãpãtat
auzul, muþii au început sã vorbeascã, ºchiopii au
mers pe picioarele lor. Cine oare nu s-a vindecat,
alergând la ajutorul Tãu? Te rugãm, Doamne, tãmã-
duieºte-l ºi pe copilul acesta care suferã.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinþilor Apostoli, Sfinþilor Mucenici, Sfinþilor

Ierarhi, Cuvioºilor Pãrinþi ºi Cuvioaselor Maici, mij-
lociþi înaintea lui Dumnezeu pentru tãmãduirea
copilului pentru care ne rugãm, ca sã dobândeascã
sãnãtate trupeascã ºi sufleteascã.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
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Nenumãrate vindecãri ai arãtat, Nãscãtoare de
Dumnezeu, în tot locul rãspândindu-se lauda minu-
nilor tale. Tu, care eºti ºi pentru noi mamã iubitoare
de fii, aratã dragostea ta ºi acestui copil greu încercat
de suferinþã.

Cântarea a 3-a:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Nu cei sãnãtoºi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi,

dar de multe ori bolnavii aleargã la doctori nepri-
cepuþi, ºi, în loc sã fie tãmãduitã, boala devine mai
grea. Cãlãuzeºte-ne Tu, Doamne, Cel ce eºti Doctorul
sufletelor ºi al trupurilor, sã gãsim doctorii potriviþi
pentru ca acest copil sã dobândeascã grabnicã însã-
nãtoºire.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
S-au înmulþit vrãjitorii care înºalã lumea, zicând

cã puterea lor vine de la Dumnezeu. Fereºte-i,
Doamne, pe robii tãi, ca nu cumva sã cadã în cursele
lor, ca nu cumva sã fie batjocoriþi de diavol.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinþilor doctori fãrã de arginþi Cosma ºi Damian,

Chir ºi Ioan, Pantelimon ºi Ermolae, Samson ºi
Diomid, Mochie ºi Anichit, Talaleu ºi Trifon, rugaþi-vã
pentru doctorii care încearcã sã tãmãduiascã acest
copil, ca sã fie iscusiþi ºi luminaþi ºi sã facã bunã
lucrare.
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ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, tu i-ai aco-

perit cu darul tãu pe doctorii care s-au rugat þie cu
smerenie, ºi ei au dat bolnavilor cele trebuincioase
spre însãnãtoºire. Aºa ajutã-i ºi pe doctorii care în-
cearcã sã vindece copilul acesta, ca sã nu nãdãj-
duiascã doar în ºtiinþa lor, ci mai ales în puterea care
vine de la Cel ce dã cu adevãrat tãmãduirea.

Cântarea a 4-a:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Doamne, nu suntem vrednici sã intri sub acope-

rãmântul nostru, dar spune numai cu cuvântul, ºi se
va tãmãdui copilul acesta, Te rugãm cu zdrobire de
inimã, învãþându-ne a crede în puterea Ta cea dãtã-
toare de viaþã de la sutaºul cãruia i-ai vindecat sluga
în chip minunat.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Vino, Doamne, vino, Iubitorule de oameni, vino

cu puterea Ta ºi vindecã durerile acestui copil, alun-
gând de la el toatã tulburarea trupeascã ºi sufleteascã
ºi dãruindu-i lui pacea Ta cea sfântã.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Toþi Sfinþii ºi Sfintele care aþi primit de la Dum-

nezeu darul tãmãduirii, voi, care în chip minunat
aþi vindecat fel ºi fel de neputinþe, arãtaþi ºi acum
puterea mijlocirii voastre în faþa Tronului ceresc,
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rugându-vã Celui a Cãrui putere tãmãduieºte orice
neputinþã.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, tu, care ºtii

durerea inimilor noastre ºi durerea copilului aces-
tuia, tãmãduieºte-l cu rugãciunile tale, aºa cum ai
tãmãduit de nenumãrate ori pe cei care au alergat
la tine în rugãciune.

Cântarea a 5-a:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
„Fie vouã dupã credinþa voastrã!”, ai spus orbilor

care Te rugau sã le dãruieºti vederea, Mântuitorule,
ºi ochii lor s-au deschis, iar ei s-au umplut de bucurie.
Nu dupã puþina noastrã credinþã, ci dupã dragostea
Ta de oameni sã vinã tãmãduirea acestui copil, ca
sã-Þi mulþumeascã ºi sã Te slãveascã.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Nu Dumnezeu a creat boala ºi moartea, ci omul

iubitor de patimi le-a ales. Nu Dumnezeu e de vinã
pentru suferinþele noastre, El însã rânduieºte cu
milostivire izbãvirea noastrã de chinurile veºnice.
Ce este omul, ca sã cârteascã împotriva Celui ce a
fãcut cerul ºi pãmântul?

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinte Ioane Botezãtorule, care din tinereþea ta

ai lepãdat bucuriile acestei lumi ºi þi-ai trãit viaþa în
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nevoinþã, ocroteºte-l pe acest copil ºi ajutã-l sã rabde
cu credinþã orice încercãri pe care le îngãduie Bunul
Dumnezeu.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântã Fecioarã, dacã durerea va birui acest

copil ºi-l va arunca în mlaºtina deznãdejdii, tu sã-l
ridici degrabã ºi sã-i alini suferinþele, acoperindu-l
cu darul tãu.

Cântarea a 6-a:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
„Doamne, dacã voieºti, poþi sã mã curãþeºti”, a

spus leprosul închinându-se Þie. Aºa ºi noi, Doamne,
credem cã, dacã e voia Ta, acest copil va primi grab-
nicã tãmãduire.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
„Vreau, curãþeºte-te”, i-ai spus leprosului, ºi s-a

tãmãduit. Dulce glas, preadulci cuvinte! Cine oare
nu va cãdea în faþa puterii Tale, ºtiind cã Tu eºti sin-
gurul care dai adevãrata tãmãduire?

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinte Steliane, nu ºtim sã ne rugãm þie cu cre-

dinþa celor care s-au rugat ºi care au vãzut mai apoi
lucrarea minunilor tale, dar îndrãznim a cere aju-
torul tãu, ºtiind cã mult îi iubeºti pe copii ºi eºti mare
ocrotitor al acestora.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
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O, Maicã Preasfântã, am auzit minunile tale ºi
ne-am bucurat! Am auzit milele tale ºi sufletele
noastre întristate au primit alinare! Am crezut în
ajutorul tãu ºi niciodatã nu ne-ai lãsat ruºinaþi!
Lãudatã sã fii în vecii vecilor!

Cântarea a 7-a:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
„De ce vã tulburaþi ºi plângeþi, copila n-a murit,

ci doarme”, ai spus, Hristoase, celor ce plângeau
moartea fiicei lui Iair, mai-marele sinagogii, dar ei
s-au îndoit cã o vor mai vedea vie, neºtiind cine era
Cel care le vorbea. Sã nu vinã peste noi duhul
necredinþei ºi al îndoielii în puterea Ta, Doamne, ca
sã nu fim ruºinaþi de necuratul diavol.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
„Fiicã, þie îþi zic, scoalã-te”, ai spus, apucând-o

de mânã, ºi copila a prins viaþã. Precum ai ridicat-o
pe ea din adâncurile morþii, aºa sã ridici ºi sufletul
acestui copil spre pocãinþã, dacã vreodatã, din lucra-
rea diavolului, va cãdea în adâncul pãcatului.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinte Ierarhe Nicolae, cum ai purtat de grijã celor

trei fiice ale omului cel greu încercat de sãrãcie ºi
le-ai izbãvit de pãcatul pierzãtor de suflete, aºa sã
porþi de grijã ºi acestui copil, ferindu-l de toatã boala
sufleteascã ºi trupeascã.
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ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Mare e tristeþea ta, Nãscãtoare de Dumnezeu,

când fiii tãi dupã dar cad în mrejele pãcatului.
Vegheazã ca o mamã asupra acestui copil, ca nu cum-
va sã-ºi întineze sufletul, ci sã creascã sub îndru-
mãrile tale pe cãile bine plãcute lui Dumnezeu.

Cântarea a 8-a:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Sfânta Ana a zãmislit-o pe Fecioara Maria dupã

ce, împreunã cu bãrbatul ei, dreptul Ioachim, a
petrecut vreme îndelungatã în post ºi rugãciune. Cu
adevãrat, Doamne, binecuvântaþi sunt copiii ai cãror
pãrinþi duc o viaþã aleasã, ºi binecuvântare primesc
copiii ai cãror pãrinþi pun început bun mântuirii lor.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Câþi pãrinþi ºtiu sã-ºi creascã cu evlavie copiii?

Câþi pãrinþi pun mai presus de bunurile trupeºti
bunãtãþile sufleteºti? Puþini. ªi mulþi sunt aceia care
îºi cresc copiii departe de Bisericã, deschizând, prin
aceasta, uºa necazurilor ºi durerilor.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
O, Sfinþilor Pãrinþi Ioachim ºi Ana, care sunteþi

ocrotitori ai familiilor credincioase, cereþi de la Dum-
nezeu vindecare ºi pentru copilul acesta care este
încercat de boalã, ca nu cumva sã fie biruit de deznã-
dejde.
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ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Sã nu sufere acest copil din cauza pãcatelor pãrin-

þilor, ci sã primeascã alinare de la tine, ceea ce eºti
Maicã cereascã a tuturor celor ce te cheamã în ajutor.

Cântarea a 9-a:

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Doamne Iisuse Hristoase, niciun folos nu va avea

acest copil dacã va dobândi doar tãmãduirea tru-
peascã. Chiar dacã noi nu ne dãm seama cã de multe
ori sufletele sunt mai bolnave decât trupurile, Te
rugãm pe Tine, Care ºtii toate, sã dai acestui copil nu
numai vindecarea trupeascã, ci ºi pe cea sufleteascã.

Doamne, aratã-ne nouã puterea milostivirii Tale!
Mântuieºte, Doamne, poporul Tãu, mântuieºte-i

pe toþi credincioºii care pãstreazã dreapta credinþã
ºi rânduieºte precum ºtii mântuirea acestui copil,
pãzindu-l în Adevãr pânã în ultima zi a vieþii sale.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Sfinþilor care aþi defãimat lumea aceasta pentru

a dobândi Împãrãþia cerurilor ºi Sfintelor Puteri
cereºti care neîncetat Îl slãviþi pe Dumnezeu, vã
rugãm sã pãziþi de tot rãul ºi de toatã lucrarea vrãj-
maºului pe acest copil pânã în ultima clipã a vieþuirii
sale pe acest pãmânt.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
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Aducându-ne aminte de cuvintele Mântuitorului,
Care atunci când Îl rãstigneau l-a dat în grija ta pe
ucenicul Sãu iubit, ºi prin aceasta ºi pe toþi cei ce
cred în El, gândindu-ne la acest copil care suferã,
îndrãznim a spune ºi noi acestea: Preasfântã Maicã, iatã
copilul tãu, tãmãduieºte-l ºi ocroteºte-l precum ºtii.

Apoi se face otpustul.
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ACATIST PENTRU
IZBÃVIREA DE BOALÃ

Dupã obiºnuitul început se zic
Condacele ºi Icoasele

Condacul 1:

Miluieºte-l, Iubitorule de oameni, pe robul Tãu
care pãtimeºte, arãtându-i mila Ta cea nemãsuratã.
Dã-i lui putere sã se ridice din patul durerii ºi sã se
roage Þie împreunã cu noi, cei cu sufletele slãbite
de patimi, dar însetate de tãmãduirea Ta: Iisuse prea-
dulce, Doctorul sufletelor ºi al trupurilor noastre,
miluieºte-ne!

Icosul 1:

Doamne, Cel ce ai zis cã nu cei sãnãtoºi au nevoie
de doctor, ci cei bolnavi, primind smerita noastrã
rugãciune care se aduce Þie cu zdrobire de inimã,
vino cu puterea Ta cea tãmãduitoare ºi alinã durerile
robului Tãu care se aflã în mare suferinþã, trimiþând
peste noi harul Tãu cel curãþitor, ca sã strigãm:

Iisuse, Fiul lui David, miluieºte-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne;
Iisuse, Cel ce ai venit în lume pentru cei pãcãtoºi

ºi bolnavi, miluieºte-ne;
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Iisuse, Care din dragoste pentru neamul omenesc
ai primit a Te rãstigni, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce ai luat asupra Ta durerile noastre,
miluieºte-ne;

Iisuse, întãrirea, scãparea ºi izbãvirea noastrã,
miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 2-lea:

„Sã cinstim boala care este însoþitã de sfinþenie
ºi sã-i cinstim pe cei ale cãror suferinþe i-au dus la
biruinþã, cãci poate între aceºti bolnavi se ascunde
un nou Iov”, a grãit Sfântul Grigorie Cuvântãtorul
de Dumnezeu; noi, lãudându-L pe Dumnezeu care
încununeazã rãbdarea celor ce duc fãrã cârtire cru-
cea bolii ºi care îi ridicã pe cei cãzuþi în deznãdejde,
Îi cântãm: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ai spus cã pânã
ºi perii capului ne sunt numãraþi, Care nu laºi sã
vinã asupra noastrã dureri ºi necazuri mai mari decât
putem duce, Care odatã cu încercãrile ne trimiþi ºi
puterea de a le face faþã, Cel ce vezi cã de multe ori
slãbiciunea firii noastre ne împiedicã sã simþim
ajutorul Tãu, primeºte ºi puþina noastrã rugãciune:
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Iisuse, Care dai celor ce poartã crucea bolii
nãdejdea în puterea Ta ºi nu în puterile firii, milu-
ieºte-ne;

Iisuse, Care celor ispitiþi le dãruieºti muceni-
ceascã rãbdare, ca sã nu huleascã Numele Tãu,
miluieºte-ne;

Iisuse, ca sã ne învrednicim de cununã ºi nu de
osândã, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce ne-ai îndemnat sã îi cercetãm pe
bolnavi, miluieºte-ne;

Iisuse, Care nu Te desparþi de cei aflaþi în sufe-
rinþe, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce ajungi înaintea oricãrui om la cei
încercaþi de boalã, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 3-lea:

Dacã s-ar ridica încercãrile nu am putea merge
pe calea mântuirii ºi porþile raiului ni s-ar închide.
Pentru aceasta, atunci când Domnul îngãduie sã vinã
asupra noastrã felurite suferinþe, sã cãutãm a vedea
în ele lucrarea Sa cea curãþitoare ºi sã Îi mulþumim
cã ne poartã de grijã, cântându-I cu evlavie: Aliluia!
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Icosul al 3-lea:

Când mândria acoperã sufletul, acesta se fereºte
a vedea în boalã o pedeapsã pentru pãcate ºi se ridicã
împotriva lui Dumnezeu; dar când pocãinþa sfãrâmã
zidul gros al pãrerii de sine sufletul nãdãjduieºte cã
prin boalã Domnul îi va da curãþire de pãcate.
Cerându-Þi ca împreunã cu fratele nostru bolnav sã
ne apropiem ºi noi de pocãinþa cea nefãþarnicã, ne
rugãm Þie:

Iisuse, Cel ce cunoºti patimile ºi neputinþele
oamenilor, miluieºte-ne;

Iisuse, ca sã ne cunoaºtem slãbiciunile cele
ascunse ºi sã Îþi cerem izbãvire, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce primeºti suferinþa ca pe o jertfã fãrã
de sânge, miluieºte-ne;

Iisuse, Care prin boalã dai curãþire de pãcate,
miluieºte-ne;

Iisuse, Care îngãdui sã vinã asupra noastrã sufe-
rinþe trecãtoare ca sã ne fereºti de cele veºnice,
miluieºte-ne;

Iisuse, Care ne faci sã pricepem marea tainã a
bolii, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!
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Condacul al 4-lea:

Chip al morþii fiind boala, avem acum bun prilej
sã cugetãm la obºtescul sfârºit, pentru cã aceastã
cugetare îndepãrteazã patimile ºi apropie Duhul
de-viaþã-dãtãtor de sufletele noastre, ale celor care,
cunoscându-ne slãbiciunile, Îi cântãm lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Doamne, izbãveºte-l pe fratele nostru de moartea
cea nãprasnicã, dându-i lui vreme de pocãinþã. Sã
nu îl tai pe el înainte de vreme ca pe smochinul cel
neroditor, ci cu milostivirea Ta sã sapi împrejur ºi sã
îl îngrijeºti cu mila Ta, aºteptând cu iubire de oameni
rodul pocãinþei ºi al întoarcerii sale. Te rugãm sã ne
înveþi ºi pe noi sã ne pocãim cu inimã zdrobitã pentru
pãcatele noastre, ca sã fim izbãviþi de suferinþele cele
fãrã sfârºit ºi sã Îþi cântãm:

Iisuse, dându-ne vreme de pocãinþã, miluieºte-ne;
Iisuse, primind pocãinþa ºi lacrimile noastre,

miluieºte-ne;
Iisuse, înþelepþindu-ne prin cugetarea la moarte,

miluieºte-ne;
Iisuse, Cel ce i-ai sfinþit pe cei ce s-au nevoit prin

aceastã cugetare, miluieºte-ne;
Iisuse, alungând de la noi frica morþii, miluieºte-ne;
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Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi, cu moartea pe
moarte cãlcând, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 5-lea:

„Oare existã boalã pe care Dumnezeu sã nu o
poatã vindeca?” – se întreabã necredincioºii cei
îndãrãtnici; dar noi, ºtiind mulþimea vindecãrilor
Tale, Fiule al lui Dumnezeu, credem puterii Tale ºi
mãrturisim cã nimic nu Îþi este cu neputinþã Þie, Celui
ce ai tãmãduit în chip minunat pe cei care în sufe-
rinþele lor au gãsit puterea de a-Þi cânta: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Cuvintele Sfintelor Evanghelii stau înaintea noas-
trã drept mãrturie a dragostei Tale pentru oameni,
a nemãrginitei Tale purtãri de grijã faþã de cei aflaþi
în suferinþe, ºi ne aratã cã oricât de mari ar fi cãderile
noastre nu pot covârºi mulþimea milei ºi a îndurãri-
lor Tale. ªtiind aceasta, ne rugãm Þie, Iubitorule de
oameni:

Iisuse, Care i-ai miluit pe bolnavii care au alergat
la Tine, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce ai miluit mulþime de orbi, de ºchiopi
ºi de demonizaþi, miluieºte-ne;
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Iisuse, Doamne, Care ai putere de a vindeca orice
neputinþã, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce ºi în zilele noastre faci minuni mari
ºi preaslãvite, miluieºte-ne;

Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Care nu Te desparþi
de Biserica Ta, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce pânã la sfârºitul veacurilor vei
tãmãdui bolnavii, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 6-lea:

„Tãmãduiþi pe cei neputincioºi, înviaþi pe cei
morþi, curãþiþi pe cei leproºi, scoateþi afarã pe de-
moni. În dar aþi luat, în dar sã daþi!”, ai spus, Mân-
tuitorule, ucenicilor Tãi, iar ei, ascultându-Te, au
împãrþit în toatã lumea vindecãri minunate, aducând
la dreapta-credinþã pe mulþi dintre cei care au vãzut
cum s-a biruit prin har rânduiala firii, ºi au cântat
cu mulþumire: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Împreunã cu Preacuratã Maica Ta, cetele Sfinþilor
se roagã Þie, Dumnezeule al izbãvirilor, pentru tãmã-
duirea credincioºilor care sunt apãsaþi de boli, de sufe-
rinþe ºi necazuri. O, Milostive Doamne, împreunã cu
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rugãciunile lor curate primeºte ºi nevrednica noastrã
rugãciune:

Iisuse, pentru rugãciunile Preasfintei Nãscãtoare
de Dumnezeu, miluieºte-ne;

Iisuse, pentru rugãciunile Sfinþilor Doctori
fãrã-de-arginþi, miluieºte-ne;

Iisuse, pentru rugãciunile Sfinþilor fãcãtori de
minuni, miluieºte-ne;

Iisuse, pentru rugãciunile celor ce au tãmãduit
boli de nelecuit, miluieºte-ne;

Iisuse, pentru rugãciunile sfinþilor pe care îi
cinstim cu evlavie, miluieºte-ne;

Iisuse, pentru rugãciunile tuturor sfinþilor, milu-
ieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 7-lea:

Pe cât de mult s-a rãspândit vestea vindecãrilor
pe care le-au fãcut Cuvioºii Tãi, spre slava Bisericii
Tale, Iisuse, pe atât de mult a încercat necuratul dia-
vol sã atragã lumea în înºelare prin vindecãtori
închipuiþi care necinstesc învãþãturile dreptei cre-
dinþe, care îi îndepãrteazã pe oameni de Tine ºi care
cu inimile pãtate de noroiul ereziei cheamã numele
Tãu ºi spun fãrã teamã: Aliluia!
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Icosul al 7-lea:

Izbãveºte-l, Doamne, Iisuse Hristoase, pe robul
Tãu de toate vicleºugurile celor care îi amãgesc pe
oameni prin vindecãrile lor, pentru a-i rupe de Tine
ºi a-i arunca în cursele diavolului. Sã se învred-
niceascã el de darul deosebirii ºi al înþelepciunii, ca
nu cumva sã fie înghiþit de adâncurile iadului, ci
împreunã cu noi sã îi înfrunte pe cei ce spun cã
vindecã prin puterea Ta, deºi necinstesc învãþãturile
Bisericii Tale, ºi împreunã cu noi el sã Îþi cânte:

Iisuse, întãrindu-ne în dreapta credinþã, milu-
ieºte-ne;

Iisuse, fãrã a cãrui milã cãdem pradã celui vi-
clean, miluieºte-ne;

Iisuse, ca sã pricepem cã cea mai pierzãtoare
boalã este erezia, miluieºte-ne;

Iisuse, pentru a lepãda ajutorul cel înºelãtor,
miluieºte-ne;

Iisuse, ca sã primim suferinþa ºi nu vindecarea
cea amãgitoare, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce nu Te-ai lãsat amãgit de diavol în
pustie, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!
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Condacul al 8-lea:

Mult îndurase de la doctori femeia care avea de
mulþi ani scurgere de sânge, dar vindecarea a
dobândit-o numai când a venit la Tine. Fereºte-i,
Doamne, pe cei credincioºi de doctorii lipsiþi de
iscusinþã ºi iubitori de arginþi, ºi ajutã-i sã gãseascã
doctori care le pot fi cu adevãrat de ajutor, ca tãmã-
duindu-se sã Îþi cânte: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Doamne, trimite Duhul Tãu dãtãtor de viaþã peste
toþi cei care se îngrijesc de robul Tãu, ca sã facã
aceasta aºa cum se cuvine, sã nu-i înmulþeascã
suferinþele ºi sã nu-i umple sufletul de amãrãciune,
ci, prin grija lor, sã mângâie sufletul sãu necãjit.
Trimite peste ei harul Tãu, ca sã se roage Þie împre-
unã cu noi:

Iisuse, Care Te sãlãºluieºti în cei care îngrijesc
bolnavii cu jertfelnicie, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce îi ajuþi sã Te vadã pe Tine în chipul
celor pe care îi îngrijesc, miluieºte-ne;

Iisuse, Care ajuþi bolnavii sã vadã în ajutorul ome-
nesc ajutorul Tãu cel ceresc, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce fereºti bolnavii de nepriceperea
doctorilor, miluieºte-ne;

Iisuse, Cel ce pui înaintea celor suferinzi doctorii
cei mai iscusiþi, miluieºte-ne;
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Iisuse, Care de toate Te îngrijeºti, rânduind cu
înþelepciune cele de trebuinþã, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 9-lea:

Îþi înãlþãm rugãciuni, Doamne, nu numai pentru
cei de aproape ai noºtri, ci ºi pentru toþi bolnavii
pentru care nu are cine sã se roage ºi pentru toþi cei
apãsaþi de singurãtate. Dãruieºte-le lor mila Ta, Prea-
bunule Doamne, dãruieºte-le sã cunoascã puterea
Ta ºi sã simtã prezenþa Ta cea sfântã, ca izbãvin-
du-se de amãrãciune sã Îþi cânte: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Nimeni nu este fãrã de pãcat ºi fiecare om a greºit
faþã de semenii sãi; dascãl de nepreþuit este pentru
unii suferinþa, cãci îi ajutã sã fie mai buni ºi mai
înþelegãtori faþã de neputinþele celorlalþi, ºi aceasta
ne îndeamnã sã ne rugãm Þie, Învãþãtorului nostru;

Iisuse, dãruindu-ne dragoste pentru aproapele,
miluieºte-ne;

Iisuse, ca sã fim mai iubitori ºi mai blânzi, milu-
ieºte-ne;

Iisuse, trimiþând peste noi pacea pe care ai dat-o
ucenicilor Tãi, miluieºte-ne;
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Iisuse, învãþându-ne sã ascultãm poveþele tainice
ale Îngerului Pãzitor, miluieºte-ne;

Iisuse, ferindu-ne de duhul mâniei, al vrajbei ºi
al rãutãþii, miluieºte-ne;

Iisuse, îndepãrtând de la noi patima mândriei ºi
a iubirii de sine, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 10-lea:

Degeaba primim vindecarea trupurilor dacã
sufletele noastre rãmân bolnave; degeaba ne tulbu-
rãm încercând sã dobândim sãnãtate pentru trupul
cel supus stricãciunii dacã pãrãsim grija pentru
suflet, cãci nicio vindecare nu este deplinã pânã ce
nu I se înalþã lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Doamne, ajutã-l pe robul Tãu sã caute nu numai
vindecarea trupeascã, ci ºi pe cea sufleteascã. Povã-
þuieºte-l, cãlãuzeºte-l, lumineazã-l sã alerge la acope-
rãmântul Bisericii Tale sfinte, pentru a lua putere sã
meargã pe calea mântuirii. ªi pentru ca boala prin
care trece sã fie pentru el ºi pentru noi prilej de
întoarcere la Tine, îndrãznim sã ne rugãm Þie:

Iisuse, sãdind în noi dorinþa unei vieþi virtuoase,
miluieºte-ne;
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Iisuse, îndemnându-ne sã ne spovedim toate
pãcatele, miluieºte-ne;

Iisuse, dãruindu-ne sã ne împãrtãºim cu Prea-
curatele Tale Taine, miluieºte-ne;

Iisuse, revãrsând peste noi darurile Sfântului
Duh, miluieºte-ne;

Iisuse, sãlãºluindu-Te în inimile noastre cele
îndurerate, miluieºte-ne;

Iisuse, ca sã cunoaºtem iubirea Ta cea mângâ-
ietoare, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 11-lea:

Mare bucurie se face pe pãmânt pentru un bolnav
care dobândeºte sãnãtate, ºi încã mai mare bucurie
se face în cer pentru un pãcãtos care se pocãieºte.
Cu adevãrat mare bucurie va fi în cer ºi pe pãmânt
dacã robul Tãu va dobândi atât tãmãduirea trupeas-
cã, cât ºi pe cea sufleteascã, ºi Þi-ar aduce cântarea
de mulþumire: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Dacã am avea credinþã cât un grãunte de muºtar,
robul Tãu ar putea primi vindecare grabnicã; oricât
de puþinã ar fi credinþa noastrã însã, nu vom înceta
a ne ruga Þie ca, aºa cum ai primit oarecând cei doi
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bani ai vãduvei, tot aºa sã primeºti acum ºi rugãciu-
nile pe care le facem pentru vindecarea trupeascã ºi
sufleteascã a celui care boleºte, a noastrã ºi a tuturor
celor aflaþi în patul de suferinþã:

Iisuse, pentru rugãciunile tuturor celor ce îþi cer
aceasta, miluieºte-ne;

Iisuse, ascultând cererile preoþilor care ne pome-
nesc la Sfântul Jertfelnic, miluieºte-ne;

Iisuse, pentru rugãciunile soborului îngeresc,
miluieºte-ne;

Iisuse, ca sã sporim în sãvârºirea faptelor bune,
miluieºte-ne;

Iisuse, trecând cu vederea faptele noastre cele
rele, miluieºte-ne;

Iisuse, dãruindu-ne credinþã puternicã ºi nefãþar-
nicã, miluieºte-ne;

Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-
rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 12-lea:

Deºi noi, cei pãcãtoºi, nu ºtim sã cãutãm în viaþã
decât ceea ce este bine pentru trup, avem în faþã
pildele Cuvioºilor care au purtat cu rãbdare felurite
boli ºi necazuri fãrã sã cearã de la Dumnezeu uºu-
rare, ci numai puterea de a rãbda toate ºi de a cânta
în focul încercãrilor: Aliluia!
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Icosul al 12-lea:

Doamne, Tu ºtii dacã pentru robul Tãu este mai
de folos sã primeascã grabnicã vindecare sau sã se
mai nevoiascã o vreme rãbdând boala, ºi pentru
aceasta Te rugãm sã rânduieºti viaþa lui dupã cum
este cu adevãrat bine ºi sã îi dai putere pe calea mân-
tuirii, ca sã se roage împreunã cu noi aºa:

Iisuse, lumina care izgoneºti întunericul, milu-
ieºte-ne;

Iisuse, nãdejdea celor deznãdãjduiþi, miluieº-
te-ne;

Iisuse, bucurie veºnicã a celor ce Te cautã, milu-
ieºte-ne;

Iisuse, pãstorule al turmei Tale cuvântãtoare,
miluieºte-ne;

Iisuse, Mire al sufletelor care au iubit nevoinþa,
miluieºte-ne;

Iisuse, Rãsãritule al Rãsãriturilor, miluieºte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor ºi al trupu-

rilor noastre, miluieºte-ne!

Condacul al 13-lea:

Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai fost, eºti ºi
vei rãmâne acelaºi Samarinean milostiv Care
îngrijeºti nu numai pe cei cãzuþi între tâlharii lumii
acesteia, ci ºi pe cei aflaþi în multe alte feluri de sufe-
rinþe, acoperã-i pe ei cu harul Tãu ºi, ca un Iubitor
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de oameni, alinã-le durerile, pentru ca în vecii vecilor
sã-Þi cânte Þie: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarãºi
Icosul 1: Doamne, Cel ce ai zis cã nu cei sãnãtoºi au
nevoie de doctor... ºi Condacul 1: Miluieºte-l, Iubi-
torule de oameni, pe robul Tãu... Apoi se zice aceastã

RUGÃCIUNE

Preaputernice ºi slãvite Doamne, Iisuse Hris-
toase! Tu, Care ai venit în lume sã tãmãduieºti
neputinþele oamenilor, Care nu ai venit sã chemi la
pocãinþã pe cei drepþi, ci pe cei pãcãtoºi, ºi ai primit
moarte pe cruce pentru mântuirea noastrã! Din
adâncul inimii Te rog sã primeºti smerita mea nevo-
inþã ºi aceastã micã rugãciune a mea pentru cel
încercat de boalã!

Mântuieºte-l, Doamne, precum ºtii, ca un bun ºi
iubitor de oameni, ºi rânduieºte Tu toate spre folosul
sãu. Cã noi neputincioºi suntem ºi nu îl putem ajuta
dacã nu ne vei lumina cu harul Tãu.

De e voia Ta, îl poþi pedepsi precum se cade pen-
tru pãcatele sale, tãmãduindu-l cu ierburile amare
ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea.
Dar cãzând înaintea Ta Te rog, îndurã-Te de robul
Tãu, potoleºte-i fierbinþeala, alinã-i suferinþa, ridicã-l
din patul durerii. Sã îi fie aceastã încercare prin care
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trece spre îndreptarea vieþii, spre început bun mân-
tuirii ºi spre iertarea pãcatelor.

ªi dacã îi e de folos sã ducã mai departe crucea
bolii, fie, Doamne, dupã voia Ta, nu dupã voia noas-
trã. Dãruieºte-i lui rãbdare ºi liniºte, alungând de la
el toatã frica ºi toatã deznãdejdea, ca sã nu fie înge-
nuncheat de durere ºi sã cârteascã sau sã cadã în
patima mâniei.

Ajutã-l, Iubitorule de oameni, ca vãzând el mila
Ta sã cadã la picioarele Tale cu lacrimi de pocãinþã
ºi de mulþumire, ca sã se învredniceascã sã audã
glasul Tãu cel sfânt: „Iertate îþi sunt pãcatele!” Amin.

ªi se face otpustul.
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ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH
NECTARIE DIN EGHINA,

NOUL FÃCÃTOR DE MINUNI

(9 noiembrie)

Dupã obiºnuitul început se zic
Condacele ºi Icoasele

Condacul 1:

Veniþi, ucenicilor ai lui Hristos, care însetaþi dupã
împãrãþia cea cereascã, sã îi aducem laude iubitului
nostru ocrotitor, Sfântului Ierarh Nectarie. ªi, mul-
þumindu-i pentru nemãsurata sa dragoste faþã de noi,
sã-i cântãm într-un glas: Bucurã-te, Sfinte Ierarhe
Nectarie, mare fãcãtorule de minuni!

Icosul 1:

Precum oarecând marele ierarh Nicolae, care
fusese întemniþat pentru cã l-a pãlmuit pe ereticul
Arie, a fost mângâiat de Preacurata Nãscãtoare de
Dumnezeu, aºa ºi tu ai fost mângâiat când ai fost
aruncat în temniþa prigonirilor, iar Sfântul Nicolae
þi s-a arãtat în vis, spunându-þi: „Eu te voi înãlþa sus,
sus de tot...”. Prin care minune ni se aratã nouã
mãsura sfinþeniei tale, ca sã îþi cântãm:
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Bucurã-te, bucurie a Bisericii drept-mãritoare;
Bucurã-te, dar dãruit lumii de cãtre Cel ce Se

dãruieºte pe Sine celor credincioºi;
Bucurã-te, reazem al monahilor ºi al mirenilor;
Bucurã-te, pildã pentru pãstorii de suflete;
Bucurã-te, încununare a ierarhilor;
Bucurã-te, cã fiind dispreþuit de oamenii pãcãtoºi

ai fost îmbrãþiºat de Sfântul Ierarh Nicolae;
Bucurã-te, cã nu ne mai trebuie altã mãrturie

despre sfinþenia ta;
Bucurã-te, cã pustnicului athonit i s-a descoperit

cã eºti puternic prigonitor al îngerilor cãzuþi;
Bucurã-te, dascãl al celor care se strãduiesc sã

înveþe teologia, sporind în rugãciune;
Bucurã-te, hram al multor biserici ºi paraclise;
Bucurã-te, icoanã a lui Hristos zugrãvitã de Duhul

Sfânt în vremurile din urmã;
Bucurã-te, apostol al mântuirii;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 2-lea:

Întrebându-te Hristos în vis care este pricina pen-
tru care plângi, I-ai rãspuns a doua zi, scriindu-I cã
sãrãcia, frigul ºi foamea întunecã frumuseþea copi-
lãriei tale. ªi, din rânduialã dumnezeiascã, deschi-
zând scrisoarea ta, negustorul Temistocle s-a grãbit
sã îþi trimitã cele de trebuinþã, iar tu, vãzând cum a
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rãspuns Dumnezeu la cererile tale, L-ai lãudat cu
ochii înlãcrimaþi, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Nu de un negustor ca Temistocle au nevoie copiii
necãjiþi, ci de tine, Sfinte Nectarie, ºtiind cã dragostea
ta vine în întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-i cum
niciun negustor nu îi poate ajuta. Ca primind spri-
jinul tãu sã li se usuce lacrimile ºi sã îþi cânte cu
inima plinã de bucurie:

Bucurã-te, cel ce I-ai scris Domnului despre neca-
zurile tale;

Bucurã-te, cel ce ne îndemni sã Îi spunem lui
Dumnezeu necazurile noastre;

Bucurã-te, cã Hristos a primit epistolia ta ºi þi-a
trimis prin negustorul Temistocle cele de trebuinþã;

Bucurã-te, cã Hristos ne trimite prin tine ceea ce
ne este de folos, ca sã mergem pe calea mântuirii;

Bucurã-te, dascãl al copiilor cucernici care cautã
adevãrata înþelepciune;

Bucurã-te, dezlegare a pântecelor neroditoare;
Bucurã-te, cã uºurezi durerile naºterii când

mamele te cheamã în ajutor;
Bucurã-te, vãzându-i pe pruncii care primesc la

botez numele tãu;
Bucurã-te, cã ne povãþuieºti sã nu cãutãm ajutor

de la oameni, ci de la Dumnezeu;
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Bucurã-te, cel ce ai trudit din greu pentru a-þi
ajuta familia;

Bucurã-te, cã îi ajuþi pe oamenii fãrã slujbã sã îºi
gãseascã de lucru;

Bucurã-te, apostol al cumpãtãrii;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 3-lea:

Pe nedrept ai fost prigonit în Alexandria din
pricina urzelilor diavoleºti. Dar tu ai purtat fãrã sã
te tulburi crucea rãbdãrii, învãþându-i pe toþi cei pri-
goniþi sã se roage pentru prigonitorii lor ºi Domnului
sã Îi cânte: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Ca o slugã credincioasã ai fost urmãtor virtuþilor
Stãpânului tãu, Care S-a rugat pentru cei care Îl
rãstigneau pe lemnul crucii, ºi te-ai rugat pentru cei
care te-au rãstignit pe crucea rãbdãrii. Pentru care,
folosindu-ne de virtutea ta, îþi zicem cu glas de
bucurie:

Bucurã-te, sprijinitor al celor apãsaþi de rãutatea
celor vicleni;

Bucurã-te, cã te-ai rugat pentru luminarea celor
ce te nedreptãþeau;
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Bucurã-te, cã nu te-ai gândit la binele tãu, ci
numai la binele Bisericii;

Bucurã-te, cã nu te-ai tulburat de hulele celor care
nu au vrut sã asculte învãþãturile tale;

Bucurã-te, cel ce l-ai ajutat pe bolnavul Lucian
sã nu îºi piardã slujba;

Bucurã-te, cã fãrã sã te scârbeºti ai fãcut în locul
lui curãþenie în locaºul seminarului;

Bucurã-te, cã pentru smerenia ta Hristos þi-a
primit osteneala ca pe o nevoinþã pustniceascã;

Bucurã-te, arãtându-ne cã nicio muncã cinstitã
nu trebuie dispreþuitã;

Bucurã-te, cã fiind prigonit pe nedrept ai rãbdat
mucenicia fãrã-de-sânge;

Bucurã-te, pavãzã a creºtinilor batjocoriþi pentru
credinþa lor;

Bucurã-te, cel care ne înveþi sã primim defãimãrile
necredincioºilor ca pe niºte cununi de mult preþ;

Bucurã-te, apostol al rãbdãrii;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 4-lea:

Ai socotit cã sufletele din obºtea Cuvioasei Xenia
aveau nevoie de tine ºi ai venit cu dragoste în Eghina,
pentru a le fi povãþuitor celor care voiau sã urce pe
scara desãvârºirii. Iar ele, cu mulþumire, I-au cântat
lui Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul al 4-lea:

Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care
lepãdând lumea au ascultat chemarea cea cereascã,
avem noi nevoie de povãþuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu,
pentru cã ispitele ne învãluie ºi patimile ne apasã, ºi
nu gãsim ieºire din viforul în care ne aflãm. Dar,
nãdãjduind spre ajutorul tãu, îþi cântãm:

Bucurã-te, îndrumãtor al monahilor ºi al mona-
hiilor care au lepãdat înþelepciunea acestui veac;

Bucurã-te, pavãzã a mirenilor care duc o viaþã
jertfelnicã;

Bucurã-te, cã aduci liniºtea mãnãstirii în casele
acestora;

Bucurã-te, cel ce îi iubeºti pe cei care poartã în
inimi dragostea pentru aproapele lor;

Bucurã-te, luminãtor al duhovnicilor pentru
rugãciunile ucenicilor lor;

Bucurã-te, mânã întinsã creºtinilor pentru rugã-
ciunile preoþilor;

Bucurã-te, ocrotitor al copiilor pentru rugãciunile
pãrinþilor lor;

Bucurã-te, înþelepþitor al pãrinþilor pentru rugã-
ciunile fiilor;

Bucurã-te, chivot al rugãciunii de care atingân-
du-se creºtinii gustã din pacea veacului ce va sã vinã;

Bucurã-te, cã îi ajuþi pe creºtini sã trãiascã dupã
voia lui Dumnezeu;
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Bucurã-te, razã a virtuþii pe care întunericul aces-
tei lumi nu o poate acoperi;

Bucurã-te, apostol al desãvârºirii;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 5-lea:

S-a mâhnit bãtrânul pescar vãzând cã marea era
plinã de rechini ºi osteneala sa rãmânea fãrã rod. Tu
ai binecuvântat cu credinþã nãvodul lui ºi prin rugã-
ciune ai izgonit peºtii rãpitori, pentru care pescarul
I-a mulþumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

ªi noi suntem încercaþi de greutãþile vieþii, ºi noi
suntem întristaþi vãzând cum peºtii necazurilor au
intrat în marea sufletelor noastre. ªi, ºtiindu-ne
neputinþele, alergãm la ajutorul tãu, precum pescarul
de odinioarã. Aratã-ne puterea mijlocirilor tale,
Sfinte Ierarhe Nectarie, ca sã îþi cântãm cu inimã
mulþumitoare:

Bucurã-te, cã îi ajuþi pe cei covârºiþi de necazuri;
Bucurã-te, cel care cu dragoste alungi deznãdej-

dea din inimile noastre;
Bucurã-te, cã dai hranã celor flãmânzi;
Bucurã-te, cã îi îmbraci pe cei goi;
Bucurã-te, liman al celor fãrã adãpost;
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Bucurã-te, cel ce l-ai pedepsit pe cel care nu voia
sã îºi ajute aproapele;

Bucurã-te, cã îi îndemni pe cei pedepsiþi de
Dumnezeu sã-ºi cunoascã pãcatele;

Bucurã-te, prieten care sari în ajutorul celor
nãpãstuiþi ºi al celor apãsaþi de singurãtate;

Bucurã-te, cã tânãrului care voia sã se sinucidã
i-ai întors gândul cel rãu;

Bucurã-te, cã ai fost nou tatã pentru fiica celui
care îºi ucisese fratele;

Bucurã-te, nou ierarh Nicolae care ai avut grijã
de mântuirea ei ºi a surorilor sale;

Bucurã-te, apostol al ajutorului dumnezeiesc;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 6-lea:

Cine poate spune mulþimea minunilor tale, sfinte
al lui Dumnezeu? Cã toþi cei care te-au chemat în
ajutor au fost mângâiaþi în nevoile lor. ªi împreunã
cu bolnavii care au primit prin tine tãmãduire minu-
natã I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Apãsãtoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, ºi
încã mai grea este atunci când nu vedem în ea leacul
trimis de Dumnezeu pentru tãmãduirea sufletelor
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noastre. Cerându-þi sã te rogi lui Dumnezeu pentru
înþelepþirea celor care cârtesc din pricina bolilor, te
rugãm sã le vii în ajutor, tãmãduindu-i degrabã, ca
sã îþi cânte împreunã cu noi:

Bucurã-te, cã arãtându-te grabnic tãmãduitor
îndatã dupã adormirea ta ai vindecat un bolnav;

Bucurã-te, cã cei vindecaþi de tine au mãrturisit
harul tãu;

Bucurã-te, ceresc doctor fãrã-de-arginþi, ajutãtor
al doctorilor pãmânteºti;

Bucurã-te, cã uºurezi durerile celor care se
închinã la sfintele tale moaºte;

Bucurã-te, cã cei care se roagã în faþa icoanei tale
primesc puterea de a rãbda boala;

Bucurã-te, izgonitor al duhurilor necurate ºi al
cãpeteniilor lor;

Bucurã-te, cel ce ai tãmãduit ºi tãmãduieºti cele
mai grele suferinþe;

Bucurã-te, ºtiind cã la Dumnezeu nicio boalã nu
este fãrã leac;

Bucurã-te, cel ce ai purtat crucea bolii fãrã sã
cârteºti;

Bucurã-te, cã ai fost vindecat în chip minunat de
Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu;

Bucurã-te, cã acum te rogi ei pentru tãmãduirea
celor bolnavi;

Bucurã-te, apostol al vindecãrilor trupeºti ºi sufle-
teºti;
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Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-
rule de minuni!

Condacul al 7-lea:

Dupã trecerea ta la Domnul, în chip minunat te-ai
arãtat oamenilor care aveau nevoie de sprijinul tãu,
pentru a le fi cãlãuzã pe calea mântuirii. ªi noi, deºi
nu am primit un asemenea semn, ne-am împãrtãºit
de bucuria lor când am aflat despre arãtãrile tale, ºi
I-am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Vedem cã se împuþineazã credinþa ºi cã se rãspân-
desc apostazia ºi desfrâul. Dar, luând aminte la grija
pe care ai arãtat-o celor cãrora te-ai arãtat dupã
moarte, nu ne vom teme de povara ispitelor, cãci
vom nãdãjdui în ajutorul tãu. Pe mulþi i-ai ajutat,
arãtându-te lor, dar pe ºi mai mulþi i-ai ajutat fãrã ca
ei sã ºtie de unde le vine ajutorul. ªtiind aceasta, îþi
mulþumim zicând:

Bucurã-te, cã ºi dupã moarte propovãduieºti cre-
dinþa ortodoxã;

Bucurã-te, mângâindu-i pe creºtinii cãrora te arãþi
în chip minunat;

Bucurã-te, cã, auzind despre arãtãrile tale, mulþi
capãtã nãdejde în ajutorul tãu;
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Bucurã-te, cel ce te-ai arãtat de multe ori uceni-
cului tãu, Cuviosului Filothei;

Bucurã-te, cã te arãþi celor care au nevoie de
mângâierea ta sfântã;

Bucurã-te, cã nu te arãþi celor care cautã cu mân-
drie semne minunate;

Bucurã-te, cã dupã ce te-a vãzut fãrã sã îºi dea
seama cã ai murit, jandarmul a crezut în Dumnezeu;

Bucurã-te, cã pãrintele care purta numele tãu a
ascultat cererea ta de a-þi ridica un paraclis;

Bucurã-te, cel ce ai venit ca un pelerin la biserica
sa;

Bucurã-te, cã ai fost vãzut ºi de alþi credincioºi;
Bucurã-te, cã primind binecuvântarea ta, pãrintele

Nectarie a fost tãmãduit prin rugãciunile tale;
Bucurã-te, apostol al biruirii legilor firii prin harul

Celui ce a fãcut cerul ºi pãmântul;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 8-lea:

Simþind de departe mireasma sfintelor tale
moaºte, tânãra desfrânatã a venit la mormântul tãu,
înfiorându-se. ªi, dãruindu-þi podoaba ei de mult preþ
ca mulþumire cã i-ai arãtat drumul spre Hristos, s-a
lepãdat de pãcatele ei, cântându-I lui Dumnezeu:
Aliluia!
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Icosul al 8-lea:

Nu avem pocãinþa desfrânatei, Sfinte Nectarie,
ºi marea patimilor se luptã sã ne tragã în adâncuri.
Dar avem nãdejde în ajutorul tãu cel puternic ºi,
rugându-te sã ne ridici din cãderea în care ne aflãm,
îþi cântãm unele ca acestea:

Bucurã-te, primind darul pãcãtoasei împreunã cu
lacrimile ei;

Bucurã-te, cel ce nu te scârbeºti a-i ajuta pe pãcã-
toºii care se pocãiesc;

Bucurã-te, cã îi înveþi pe creºtini sã se împotri-
veascã desfrâului ºi patimilor;

Bucurã-te, vãzând roadele pocãinþei noastre;
Bucurã-te, cel ce îi îndrumi pe pãcãtoºi spre scau-

nul spovedaniei;
Bucurã-te, tunet care îi trezeºti pe cei care îºi

ascund pãcatele, batjocorind Taina Spovedaniei;
Bucurã-te, duhovnic sfânt, care îi ajuþi pe creºtini

sã îºi gãseascã pãstorii de care au nevoie;
Bucurã-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea noastrã;
Bucurã-te, cã ori de câte ori cãdem în pãcate ne

ajuþi sã ne ridicãm;
Bucurã-te, mângâietor al celor care se luptã cu

ispitele ºi se leapãdã de mândrie;
Bucurã-te, glas al Evangheliei care mustri pãca-

tele pe care lumea le socoteºte nevinovate;
Bucurã-te, apostol al pocãinþei tãmãduitoare de

suflete;
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Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-
rule de minuni!

Condacul al 9-lea:

Urmaº al Sfântului Marcu al Efesului te-ai arãtat,
apãrând credinþa cea curatã de rãtãcirile ereticilor,
ºi pentru râvna ta Dumnezeu te-a primit în ceata
Cuvântãtorilor-de-Dumnezeu, împreunã cu care cânþi
neîncetat: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Apãrãtor râvnitor al predaniilor Sfinþilor Pãrinþi
ai fost, Sfinte Nectarie, spre mâhnirea celor care pre-
þuiau mai mult cugetarea omeneascã decât pe cea
insuflatã de Dumnezeu. Pentru care te lãudãm zicând:

Bucurã-te, cã ne înveþi sã unim dreapta-fãptuire
cu dreapta-cugetare;

Bucurã-te, rudenie duhovniceascã a Sfântului
Marcu, noul apostol din Efes;

Bucurã-te, prieten al Sfântului Fotie, înþeleptul
patriarh al Constantinopolului;

Bucurã-te, vestitor al învãþãturilor Sfintei Biserici;
Bucurã-te, apãrãtorule al celor ce iubesc preda-

niile Sfinþilor Pãrinþi;
Bucurã-te, cã, asemenea Sfântului Maxim Grecul,

ai rãbdat prigoanã de la cei de o credinþã cu tine;



l m362l m

Bucurã-te, cã, urmând aceluia, ai vãdit rãtãcirile
ereticilor;

Bucurã-te, cã, fãrã sã te scârbeºti de cei de alte
credinþe, te-ai scârbit de minciunile lor;

Bucurã-te, pildã pentru ierarhii care apãrã cre-
dinþa ortodoxã;

Bucurã-te, potrivnic al celor care rãstãlmãcesc
adevãrul;

Bucurã-te, bucurie a celor prigoniþi pentru Hristos;
Bucurã-te, apostol râvnitor al dreptei credinþe;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 10-lea:

Din lucrarea vrãjmaºului, pentru pãcatele unor
credincioºi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai
altarului unii oameni se smintesc ºi se îndepãrteazã
de Bisericã. Pune-le înainte chipul vieþuirii tale jertfel-
nice, o, sfinte al lui Dumnezeu, ºi întorcându-i pe
drumul cel bun învaþã-i sã cânte împreunã cu tine:
Aliluia!

Icosul al 10-lea:

În focul încercãrilor puþinã credinþã avem, sfinte
al lui Dumnezeu, ºi în inimile noastre se cuibãresc
uºor îndoiala ºi deznãdejdea. Nu vrem sã fim osândiþi
pentru aceasta de cãtre Dreptul Judecãtor, Sfinte
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Nectarie, ci vrem ca prin rugãciunile tale sã fim întã-
riþi în credinþã, în nãdejde ºi în dragoste, pe care
dobândindu-le sã îþi cântãm:

Bucurã-te, cã mulþi oameni citesc sau aflã despre
viaþa ta minunatã;

Bucurã-te, cã ei te cheamã sã le fii ocrotitor;
Bucurã-te, cã cei slabi se întãresc prin dragostea

ta;
Bucurã-te, alinare a sufletelor zdrobite de încercãri;
Bucurã-te, îndepãrtând îndoiala din inimile noastre;
Bucurã-te, învãþându-ne sã nu fim tulburaþi de

sminteala pe care o împrãºtie diavolul;
Bucurã-te, povãþuindu-i pe creºtini sã pãrãseascã

pãcatul ºi minciuna;
Bucurã-te, balsam pentru inimile rãnite de pãcat;
Bucurã-te, cel ce ne-ai învãþat sã nu amestecãm

lumina cu întunericul;
Bucurã-te, cã goneºti necredinþa cu care ne ispi-

tesc duhurile necurate;
Bucurã-te, mãrturie a împãrãþiei cerurilor;
Bucurã-te, apostol al virtuþii pentru pãstori ºi

pãstoriþi;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 11-lea:

Trupul tãu a devenit templu al Duhului Sfânt ºi
moaºtele tale au izvorât bunã-mireasmã, arãtând
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harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. ªi, închi-
nându-se sfintelor tale moaºte, credincioºii prind putere
în lupta duhovniceascã, cântându-I lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 11-lea:

„Eu L-am rugat pe Dumnezeu ca moaºtele mele
sã fie împãrþite în întreaga lume”, i-ai spus femeii
care se întristase, neºtiind pricina pentru care la
multã vreme dupã adormirea ta trupul tãu pãrea sã
se supunã legilor firii. ªi din oasele tale a izvorât
mir, de a cãrui mireasmã s-au minunat credincioºii
din toatã lumea care s-au învrednicit sã primeascã în
bisericile lor câte o pãrticicã din sfintele tale moaºte.
Pentru care îþi cântã:

Bucurã-te, cã Domnul a vrut ca lumea întreagã
sã afle despre sfinþenia ta;

Bucurã-te, cã trupul tãu a fost bisericã vie;
Bucurã-te, cã inima ta a fost altar al lui Dumnezeu;
Bucurã-te, cã, atunci când maicile au vrut sã îþi

punã epitrahilul pe sfintele moaºte, þi-ai ridicat capul;
Bucurã-te, cã, deºi te desfãtezi de frumuseþile

raiului, nu te îndepãrtezi de cei care te cinstesc;
Bucurã-te, cã, rugându-se la mormântul tãu, mai-

cile au prins aripi duhovniceºti;
Bucurã-te, cã, urmând poveþele tale, Cuvioasa

stareþã Xenia a primit alese daruri duhovniceºti;
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Bucurã-te, cã ucenica ta a dobândit harisma vede-
rii cu duhul;

Bucurã-te, cã, închinându-se la racla ta, Cuviosul
Filothei a râvnit a-þi urma pe calea sfinþeniei;

Bucurã-te, cã ºi dupã ce ai trecut la Domnul i-ai
îndrumat paºii spre intrarea în împãrãþia cereascã;

Bucurã-te, vãzându-i pe credincioºii care aflând
despre vieþuirea ta pun început bun mântuirii;

Bucurã-te, apostol al sfinþirii creºtinilor în vre-
murile din urmã;

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-
rule de minuni!

Condacul al 12-lea:

Tãmãduind-o de boala ei pe femeia ce purta
numele Sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi cã
nu s-a grãbit sã mãrturiseascã altora ajutorul tãu.
ªi, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de
îndatã cum ai vindecat-o, îndemnându-ne sã Îi cân-
tãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Pentru a nu fi mustraþi ca femeia aceea, chiar de
nu avem priceperea de a mãrturisi minunile tale, nu
vom tãcea a le vorbi altora despre ajutorul pe care îl
dai celor care se roagã þie. Pentru ca împreunã cu noi
ºi ei sã te laude cu glas de bucurie, spunând:
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Bucurã-te, ocrotitorule fãcãtor de minuni;
Bucurã-te, ierarh fãcãtor de minuni;
Bucurã-te, mare fãcãtorule de minuni;
Bucurã-te, cã nu ne sãturãm sã îþi aducem laude;
Bucurã-te, floare aleasã a raiului;
Bucurã-te, prieten al creºtinilor care dau mãrturie

despre puterea ta;
Bucurã-te, învãþându-ne sã mãrturisim minunile

tale;
Bucurã-te, cã nu vrei sã þinem lumina sub obroc;
Bucurã-te, primind rugãciunile credincioºilor care

au nãdejde în ajutorul tãu;
Bucurã-te, cã nenumãratã mulþime de oameni

þi-au mulþumit pentru ajutor;
Bucurã-te, mustrãtorule al celor nerecunoscãtori;
Bucurã-te, apostol al minunilor lui Dumnezeu;
Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare fãcãto-

rule de minuni!

Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Îl mãrtu-
risesc ºi Îl vor mãrturisi pe Hristos prin viaþa lor,
rãbdând felurite prigoane din partea vãzuþilor ºi
nevãzuþilor vrãjmaºi, ocroteºte-i cu puterea ta pe toþi
creºtinii, uºurându-le suferinþele ºi întãrindu-i în
lupta duhovniceascã, pentru ca sã Îi cânte împreunã
cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia!
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Acest Condac se zice de trei ori. Apoi iarãºi se
zice Icosul întâi: Precum oarecând marele ierarh
Nicolae... ºi Condacul întâi: Veniþi, ucenicilor ai lui
Hristos... Apoi se zice aceastã

RUGÃCIUNE

O, preasfinte ºi întru tot lãudate, mare fãcãtorule
de minuni Nectarie, primeºte aceastã puþinã rugã-
ciune de la noi, nevrednicii robii tãi, cãci cãtre tine,
ca la un adevãrat izvor de tãmãduiri ºi grabnic
folositor ºi ajutãtor preaminunat scãpând ºi cãtre
sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinþi
ne rugãm þie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sãrã-
cia ºi ticãloºia noastrã. Vezi bubele sufletelor ºi ale
trupurilor noastre. Ne rugãm þie, Sfinte Nectarie,
grãbeºte de ne ajutã cu neîncetatele ºi sfintele tale
rugãciuni ºi ne sprijineºte pe noi, robii tãi. Ia aminte
la suspinele noastre ºi nu ne trece cu vederea pe
noi, ticãloºii ºi scârbiþii, cã ºtim, sfinte al lui Dumnezeu,
cã de ai ºi pãtimit grele prigoniri pentru dragostea
lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu
ºi astãzi vieþuieºti luminat în Împãrãþia cea gãtitã
sfinþilor, fiindcã ne-am încredinþat cã ºi dupã mutarea
ta din viaþa aceasta trecãtoare cine a nãzuit la
ajutorul tãu ºi cu credinþã þi s-a rugat nu a rãmas
neajutat. Cã cine te-a chemat pe tine întru ajutor ºi
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nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni
fãcãtorule, ºi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cãrui om,
în dureri aflându-se ºi alergând spre ajutorul tãu,
nu i-ai uºurat suferinþa?

Minunile ºi ajutorul tãu ne-au fãcut ºi pe noi,
ticãloºii ºi scârbiþii, sã te chemãm în ajutor. Am auzit
cã trupul tãu a rãmas neputrezit, pentru a întãri în
noi credinþa în înviere. Am auzit ºi cã, din dragoste
pentru poporul credincios, mai apoi L-ai rugat pe
Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaºte
sã se rãspândeascã în toatã lumea. ªtim, o, alesule
ierarh, de mulþimea tãmãduirilor pe care le-ai fãcut,
nou doctor fãrã-de-arginþi arãtându-te. Nu cunoaº-
tem nici suferinþã ºi nici durere pe care sã nu le poþi
alina. Nu cunoaºtem nicio boalã cãreia tu sã nu îi
poþi aduce tãmãduire, dacã tãmãduirea este spre
mântuirea celor ce se roagã þie. Dar mai mult decât
atât, nu numai cã ai tãmãduit boli despre care
doctorii ziceau cã nu pot fi tãmãduite, ci ºi pe mulþi
bolnavi i-ai ajutat sã se întãreascã în credinþã ºi în
rãbdare, ºi sã ia platã de la Dumnezeu pentru oste-
neala lor. ªi aceºtia, fãrã sã primeascã tãmãduirea
trupeascã, au primit tãmãduirea sufleteascã ºi I-au
mulþumit Domnului cã prin ghimpele bolii au fost
aduºi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte,
de la calea cea largã a patimilor la calea cea îngustã
a mântuirii.

Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au fãcut ºi pe
noi a crede cã la orice facere de bine eºti gata ajutãtor
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ºi grabnic folositor ºi sprijin minunat. De aceea
suntem încredinþaþi cã pe tot cel ce aleargã la tine,
cerând cu credinþã ajutor, nu-l treci cu vederea.
Pentru aceasta ºi noi credem cã ºi acum acelaºi eºti,
sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pe cei care au
alergat la tine. Credinþa noastrã este slabã, dar fiind
scârbiþi ºi în pagubã, alergãm la tine cu credinþã ºi
cu lacrimi. Îngenunchind, ne rugãm þie, Sfinte Ierarh
Nectarie, ca sã te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Cel ce n-a trecut cu vederea rugãciunile
tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat ºi te-a întãrit ºi
te-a primit în cereºtile locaºuri.

Cãtre Acela roagã-te, ca sã fim ºi noi ajutaþi ºi
miluiþi pentru rugãciunile tale, ºi din pagube ºi
necazuri izbãviþi, ca sã lãudãm ºi sã binecuvântãm
ºi sã slãvim întru-tot-lãudatul ºi preaputernicul nume
al Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

ªi se face otpustul.
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Precizare editorialã:

l  m

Întrucât cartea de faþã se adreseazã în primul rând bolna-
vilor ºi celor care îi îngrijesc, alãturi de mãrturiile despre vinde-
cãrile minunate sãvârºite de Sfântul Nectarie, volumul mai
conþine ºi o scurtã culegere de învãþãturi despre boalã (Din învã-
þãturile sfinþilor despre crucea bolnavului – preluate din volumul
Mângâiere pentru bolnavi, apãrut la Editura Egumeniþa, Galaþi,
2004). Din aceeaºi carte s-au mai preluat ºi textul pus la înce-
putul acestui volum – Despre un cuvânt al Sfântului Nectarie
privitor la sãnãtate ºi boalã –, precum ºi Scrisoarea cãtre cei care
îngrijesc sau vor îngriji bolnavi, materiale semnate de Danion
Vasile. De acelaºi autor sunt ºi textele incluse în capitolul Cuvinte
despre boalã, înfruntarea bolii ºi îngrijirea bolnavilor (fiind
preluate din volumul Despre înfruntarea bolii, Editura Sophia,
Bucureºti, 2004).

Unii cititori ai volumului Sfântul Nectarie – Minuni în
România au mãrturisit cã le-a fost de folos faptul cã la sfârºitul
cãrþii era anexat Acatistul Sfântului Nectarie din Eghina, noul
fãcãtor de minuni (apãrut iniþial în volumul Noi minuni ale
Sfântului Nectarie, Editura Bunavestire, Galaþi, 2003). De aceea,
acatistul respectiv a fost inclus ºi în acest volum – ºi va fi ºi în
celelalte din aceastã serie care vor urma (primul dintre acestea
fiind Minunile Sfântului Nectarie din Eghina româneascã). Alãturi
de el sunt tipãrite douã canoane de rugãciune, precum ºi un
Acatist pentru izbãvirea de boalã – fiind preluate din volumul
Învãþãturi de credinþã ortodoxã despre boalã (Editura Christiana,
Bucureºti, 2001, apãrut cu binecuvântarea Prea Sfinþitului
Laurenþiu Streza, sub îngrijirea Sfintei Mãnãstiri Nera).

Ciprian Voicilã
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În aceeaºi colecþie au apãrut:

Cartea de faþã ne prezintã minunile fãcute de Sfântul Nectarie ºi de
alþi sfinþi în viaþa doamnei Maria-Liliana Manolache. Un text uimitor,
care ne ajutã sã înþelegem faptul cã ºi în vremurile noastre Dumnezeu
lucreazã ca în vremurile de demult, acolo unde gãseºte credinþã.
Doamna Maria-Liliana Manolache este cunoscutã cititorilor din
România printr-un fragment din volumul de faþã, cu titlul „Operatã
de Sfântul Nectarie”, anexat volumului Sfântul Nectarie – Minuni în
România ºi reprodus în revista „Familia ortodoxã”.
Trãind departe de þarã, în Tesalonic, cu sufletul este aproape de
pãmântul natal ºi, prin aceastã carte, îºi deschide sufletul pentru a le
vorbi drept-credincioºilor din România despre minunile pe care le-a
trãit...



Pãrintele Arsenie Papacioc este unul dintre cei mai mari duhovnici
pe care neamul românesc i-a avut în secolul al XX-lea ºi la începutul
secolului XXI. În cartea de faþã sunt adunate câteva interviuri în care
pãrintele vorbeºte despre importanþa mãrturisirii dreptei credinþe în
aceste vremuri de apostazie.
Cei care nu l-au cunoscut pe pãrintele faþã cãtre faþã se vor bucura sã
se hrãneascã din cuvintele sale, pline de putere. Iar cei care l-au
cunoscut vor avea bucuria de a-l regãsi, regãsindu-i cuvintele.
Testamentul sãu e simplu, ºi l-a repetat de sute ºi poate de mii de ori
în faþa mulþimii de pelerini veniþi sã ia binecuvântare. E vorba de
îndemnul de a apãra Ortodoxia fãrã teamã, ºi dacã este nevoie chiar
cu preþul vieþii...



Un slujitor devotat pentru
Hristos a fost preotul Ilie
Lãcãtuºu, de loc din judeþul
Vâlcea, care a petrecut mai
mulþi ani în închisori ºi a
pãtimit ca un martir. În toam-
na anului 1998, la 15 ani de
la moartea sa, a fost gãsit
întreg ºi neputred în mor-
mânt, ca semn cã Dumnezeu
a primit jertfa lui ºi l-a numã-
rat în ceata celor drepþi.

Pãrintele Ioanichie Bãlan

Toate semnele pledeazã pentru sfinþenia pãrintelui Ilie, venerarea
popularã ºi pietatea pe care moaºtele lui le trezesc în popor lucreazã
continuarea predicãrii sfinte pe care el a fãcut-o, ºi în viaþã fiind…

Pãrintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa

Pãrintele Ilie Lãcãtuºu trebuie cinstit ca un sfânt, pentru cã este un
argument puternic împotriva materialismului ºi a rãtãcirii idolatre.
I se pot înãlþa rugãciuni oricând, pentru cã sfinþii sunt adevãratele
mãrturii ale vieþii noastre ortodoxe, chiar în vremurile în care trãim.

Pãrintele Justin Pârvu



Cândva, au mãrturisit un crez, iar mulþi au plãtit cu viaþa pentru
aceasta. „Acum, ne vegheazã din împãrãþia cerurilor”, cum spune
titlul unui capitol din aceastã carte ºi cum Însuºi Hristos a fãgãduit
celor care aveau sã-I urmeze învãþãtura. Cândva, au fost ocãrâþi ºi
înjosiþi cum un om cu mintea întreagã nici nu-ºi poate închipui. Acum,
sunt cinstiþi în biserici ºi mãnãstiri din toatã lumea, asemenea unor
sfinþi, precum ºi sunt. Cândva, au fost cãlcaþi în picioare, iar trupurile
lor, aruncate în gropi necunoscute. Acum, osemintele lor, pe care se
vãd încã urmele schingiuirilor, izvorãsc mir ºi fac minuni. Aºa a hotãrât
Bunul Dumnezeu sã rãsplãteascã celor care, drept rãspuns pentru
chinurile îndurate, au zis, asemenea martirului Mircea Vulcãnescu
pe patul morþii: „Sã nu ne rãzbunaþi.” Aceastã carte vorbeºte nu doar
despre mãrturisirea lor din temniþele comuniste ori de dupã eliberarea
unora dintre ei din închisoare, ci ºi despre mãrturia pe care chiar
Dumnezeu o dã pentru ei, prin harul revãrsat asupra celor care le
cinstesc moaºtele.



Pãrintele Adrian (Fãgeþeanu) a fost o figurã rarã în cadrul neamului
nostru, pentru cã din fragedã copilãrie acest om s-a arãtat a fi ales de
Dumnezeu, pregãtit parcã pentru o misiune aparte pentru Ortodoxia
româneascã. Încercãrile ºi întâmplãrile miraculoase din copilãria lui
vin sã ne întãreascã aceastã convingere. Pãrintele Adrian a fost ales
din pântecele maicii sale sã fie un ostaº luptãtor în armata lui Hristos,
atât pe plan religios, cât ºi pe plan cultural. A fost omul suferinþei, un
corifeu al suferinþei, începând cu Antonescu ºi pânã în prezent, el a
fost mingea de loviturã a tuturor politicienilor. Este omul care a trãit
o viaþã de ascet ºi isihast ºi a sfârºit ca un mucenic.

Pãrintele Justin Pârvu



Bazându-se pe propria experienþã duhovniceascã, dar ºi pe cea a
sfinþilor ºi a oamenilor cu viaþã îmbunãtãþitã din vremurile de demult
ºi din cele mai de pe urmã, autorul planteazã, prin demersul sãu
scriitoricesc, „indicatoare” în calea cititorului dornic sã porneascã pe
drumul desãvârºirii în Hristos, dar nedumerit ºi dezorientat, asaltat
de ispitele lumii în care trãieºte ºi neºtiind cum sã facã primii paºi pe
calea nou-aleasã. Tonul familiar, uneori chiar glumeþ, dialogul cu
persoane, în general tinere, care ºi-au exprimat preocupãrile reale în
cadrul unor conferinþe sunt menite sã-i înlesneascã celui interesat
înþelegerea celor mai importante aspecte ale vieþii duhovniceºti:
alegerea unui duhovnic ºi ascultarea de acesta, rugãciunea ca
„împreunare a minþii cu Dumnezeu” (Sfântul Macarie cel Mare), postul
ca armã împotriva patimilor.



Fiecare carte are viaþa ei.  Fiecare carte schimbã, mai mult sau mai
puþin, vieþile cititorilor ei. Unele, în bine, altele, în rãu. Din prima
categorie face parte ºi volumul Sfântul Nectarie – Minuni în România,
una dintre cãrþile care au avut parte de cele mai multe ºi mai
impresionante comentarii de la cititori. O parte au fost adunate în
volumul Sfântul Nectarie – Vindecãri minunate, iar cealaltã în volumul
Minunile Sfântului Nectarie din Eghina româneascã.
Mulþimea de cititori care au citit aceastã carte (apãrutã în anul 2011
la Editura Egumeniþa din Galaþi ºi reeditatã în anul 2011 la Editurile
Areopag ºi Meditaþii) ºi care mãrturisesc cã le-a schimbat viaþa este
atât de mare, încât lucrarea nu ar trebui sã aibã nevoie de nicio altã
prezentare. Mai ales cã prezintã minunile fãcute în þara noastrã de
Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, cel mai cunoscut sfânt fãcãtor de
minuni al vremurilor noastre.

Danion Vasile



Dupã ce am tipãrit volumul Sfântul Nectarie – Minuni în România am
primit – prin poºtã sau în format electronic –, o mulþime de noi
mãrturii. O parte dintre ele, legate de ajutorul primit de bolnavi în
urma rugãciunilor cãtre Sfântul Nectarie, au fost incluse în volumul
Vindecãri minunate. Dar am primit ºi multe mãrturii legate de alte
tipuri de ajutor  – primit de oameni deznãdãjduiþi, de oameni fãrã loc
de muncã, de oameni care voiau sã îºi întemeieze o familie etc. Aºa
cã intenþionez sã tipãresc o nouã carte, care va fi intitulatã Minunile
Sfântului Nectarie din Eghina româneascã.
Îi rog pe toþi cei care vor sã dea mãrturii pentru a fi incluse în aceastã
carte sã le trimitã pe e-mail danionvasile@yahoo.com sau prin poºtã,
pe adresa editurii Meditaþii (Str. Bahluiului nr. 1, sector 1, Bucureºti,
C.P. 41-128), – cu menþiunea pe plic „Noi mãrturii”.
Mãrturiile respective, alãturi de cele din aceastã carte, vor fi postate
pe www.sfantulnectariedineghina.ro.

Danion Vasile

În pregãtire:
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